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 لړليک

 د رد الحاد منهج او طريقه

 د الحاد تعريف

 د الحاد پدايشت

 د الحاد اقسام

 اسالمي هيوادونو ته د الحاد د داخليدو اسباب

 د الحاد د خپراوي اثرات پر اسالمي ټولنه

 رد اسالم دغلبي الرې او تدابي

 د الحاد افکار او عقائد

 د الحاد د غلطو افکارو او اعتقاداتو رد

 نظريه« داروين»د 

 نظريهد مادې د ازلې توب 

 ( نظريه big bangد سترې چاوندنې )

 رد الحاد او د هللا تعالی پر وجود قراني ،علمي او عقلي دالئل

 آيا سپوژمۍ له ځانه نور لري ؟

 ي ړ ک نازل  هم اسباب سره رزق د یتعال هللا

 ملر په ځمکه کې دطلوع او غروب محلونه لري 

 د دوو ښځو ګواهي حق او که مسئوليت د يو سړي په نسبت

 د آسمان په باره کې د يوې شبهې ځواب



 ېطبق اووه اوکه طبقهه يو  مکهځ

 ېطبق اووه که او طبقه يوه مکهځ

 آسمان که او ې شو  پيدا مکهځ ړی لوم

 وابځ ېشبه ې ديو  ېک وځور  په تښپيداي د دکائيناتو

 ديوېشبهې ځواب هړ ا په واده د عنها هللای رض ې عايش  مؤمنين ام د

  حکمت تعدد د مؤمناتو ام د

 حکمت دتعدد وښځ د ېک نکاح په

 حکمت سزا د مرتد د ېک اسالم په

 خو مسلمان خپل دين نش ي بدلوالی ؟ ش يی بدلول دين خپل کتاب اهلی ول

 وابځ سوال د مسلم غير يو د 

 ی ؟کوال  نش ي واده سرهۍ جينې مسلمانې يو  له کتاب اهلې ول

 ؟ نلري  حق دعوت د ته اديانو خپلوې ول نصارا او يهود

 حکمت حرمت د ښ ېدغو  خنزير د

 ؟ دي مسلمانان وهونکي ملن تهګړې جې کړۍ ن په آيا

 ګټېاو  حکمتونه قيام د حدودو د ېک اسالم په

 مسئله واتوامس د نارينه او ښځې د

 ی ؟د هڅ حکمتې )مری پرې کولو( ذبح اسالمي د

 ؟ ید هڅاصلي موخه او هدف  ېنځملان  ځور  د   وښځ د 

 ؟ ي ړ غوا اسالم ول ډ هې څک هيوادونو اسالمي په غرب



 ريزهس

الحمد هلل الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصالة 

والسالم على نبينا محمد، الذي أرسله هللا هادًيا ومبشًرا ونذيًرا، وداعًيا إليه بإذنه وسراًجا منيًرا، أما 

  :بعد

يږي چې فتنې ډيرې دي د دغو فتنو څخه مسلمانانو وروڼو او خويندو ! مونږ په داس ې يو زمانه کې اوس

 يو ستره او خطرناکه فتنه په اسالمي هيوادونو کې د الحاد خپرول او د ملحدينو اشغال دی.

هغه ملحدين چې ځينې د هللا تعالی د وجود څخه انکار کوي ځينې د آسماني دين څخه انکار کوي ، او 

ن او دجال لښکر په څو پوڅو احمقانه ځينې د دين او سياست جالوالی غواړي ،او دغه د شيطا

فرضيو او  خيالي دالئلو او اوهامو سره غواړي چې په مسلمانانو کې خپل پوڅ عقائد نشر کړي او يا د 

مسلمانانو په عقېده کې شکونه واچوي او يا د هللا تعالی بنده ګان د خالص عبادت څخه منع کړي او د 

 ګير کړي . وهمي خيالونو او شهواتو په دام کې يې را

ډير ملحدين د کائيناتو په ستره هستۍ او خپل بدن کې د هللا تعالی د قدرت نښ ې ويني خو بيا هم د کبر ، 

ُفِسِهْم ] خواهشاتو او شهواتو د وجې انکار کوي ، لقوله سبحانه وتعالی :
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ژباړه: ژر به وښايو هغوی ته خپل دالئل د کائنتانو په مختلفو څنډو او د هغوی په ځانونو کې ، تر څو 

ش ي نه خبر او پرې ورته په ډاګه ش ي چې زمونږ خبره حقه ده . آيا دا خبره کفايت نه کوي چې هللا له هر 

 شاهد دی .

ْفِسِديَن  ] :او فرمايي
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النمل: ) [َوَجَحُدوا ِبَها َواْست

14.) 

شوی وو . نو ژباړه: او د ظلم او غرور له کلبه يې ترې انکار وکړ سره له دې چې زړونه يې ښه پرې باوري 

 وګوره چې د مفسدانو پای څنګه دی ؟

د انکار سربيره کوښښ کوي تر څو خپلې پوچې عقيدې ته نور خلک دعوت کړي ، د حق پر وړاندې 

 جګړه کوي او غواړي په مسلمانانو کې شکونه واچوي .



اسالم په په دغه رساله کې د ملحدينو د ټولو پوچو عقائد علمي رد شوی او د دوی چې کوم شبهات د 

 باره کې وارد کړی دي د هغو رد شوی دی . 

هللا تعالی ته سوال کوم  چې ماته او ټولو هغو وروڼو ته چې د دغه مطالبو په خپرولو کې برخه اخلي  

دغه عمل خاص هلل تعالی وګرځوي او مونږ تاس ې ته يې د قيامت د ورځې لپاره ذخيره کړي هغه ورځ چې : 

ُع َم  ]
َ
 َيْنف

َ
 َبُنوَن َيْوَم ال

َ
ٍب َسِليٍم  *ال  َوال

ْ
ل
َ
َ ِبق

َّ
ى اَّلل

َ
ت
َ
 َمْن أ

َّ
 (.89، 88الشعراء: ) [ِإال

ژباړه: په هغه ورځ چې نه مال ګټه رسوالی ش ي او نه ځامن ، مګر ګټه يوازې د هغه چا ته چې هللا تعالی 

 ته په پاک زړه ورش ي .

ګټوره وګرځوي او هللا تعالی يې دې د کفر او  او هللا تعالی دې دغه )رد الحاد رساله( ټولو مسلمانانو ته

 الحاد پر وړاندې دفاعي کمر بند وګرځوي .

 .آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاْلين و

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

 منهج او طريقه :« رد الحاد»د 

 وحدانيت او دين طرف ته دعوت به د اسالمي شريعت د منهج موافق وي .د هللا سبحانه وتعالی د 

 د مخالف لورې سره به په ښه شان او ښه طريقه بحث او استدالل تر سره کيږي .

 لقوله سبحانه وتعالی :]
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
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 [ْحَسُن اْدُع ِإِلى َسِبيِل َرب 

 (.۱۲۵)النحل 

ته په حكمت سره او ښكلي نصیحت سره بلنه كوه او له دوى سره په  لياری د رب خپل بلنه کوهژباړه: 

 .  هغې طریقې سره مجادله )مباحثه( كوه چې هغه تر ټولو ښه وي 

د اسالمي دعوت شرط علم او بصيرت دی. د مخالف لورې سره بحث او استدالل کوونکی به پر خپل 

 استدالل حاکم او عالم وي .

ى َبِصيَرٍة 
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 (۱۰۸)يوسف  ق

 ( .  په بصيرت ) علم او ښکاره بيان  ژباړه : ووايه دغه الره زما ده چې خلق بولم د هللا طرف ته



علم نه وي نو د او کچېرې څوک د مخالف لوري سره مخامخ ش ي او د ده سره د بحث او استدالل 

 علماؤ څخه به پوښتنه کوي .

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 ت
َ
نُتْم ال

ُ
ِر ِإن ك

ْ
ك ِ
 
ْهَل الذ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
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 . وكړئ كه چېرې تاسو یئ چې نه پوهېږئ  پوښتنهنو تاسو له اهِل علمو نه ژباړه: 

نو د ليل او بحث نه زمونږ ځينې وروڼه چې کله د مخالف لورې او د هغه د شبهاتو سره مخامخ ش ي 

پوهيدو په صورت کې د قهر او غص ې له وجې مقابل لورې ته ښنځل کوي او د دليل پر ځای بد رد ورته 

 وايي دا کار په الندې دالئلو ډير نا مناسب کار دی .

 د اسالمي شريعت له منهج او طريقې څخه مخالفت . -۱

 توجه کيدل.د مسلمانان بد نامي ، اسالم او مسلمان ته د طعن م -۲

 ددې کار څخه د مخالف لورې سوء استفاده . -۳

 د شبهاتو په ګرداب کې را ګيرېدل ځکه چې د ده سره يې ځواب نشته . -۴

أمر »ټول مسلمانان او د حقې الرې داعيان بايد دې خبرې ته متوجه وي چې اسالمي دعوت او 

السالم الره ده ، ستر اجر لري او لوی  لوی کار دی ، د پيغمبران عليهم« باْلعروف و نهى عن اْلنکر 

عبادت دی او د هر عبادت د قبول لپاره دوه شرطونه دي : اخالص هلل سبحانه او اتباع رسول هللا صلی 

 هللا عليه وسلم .

 اسالمي دعوت به هغه وخت مأثر وي چې په شرعي منهج او طريقه برابر وي .

هرې ډلې د عقائدو او افکار و موافق اسلوب او د قرآنکريم او سنتو منهج ته که وکتل ش ي نو د 

استدالل نه کار اخيستل شوی دی ، د الحاد او دهرينو لپاره يو قسم اسلوب او استدالل ، د 

مشرکينو لپاره بل قسم ، د اهل کتاب لپاره د هغوی د افکارو او عقائدو موافق او همدارنګه د 

 و استدالل په نظر کې نيول شوي دي .منافقينو لپاره د هغوی د عقائدو موافق اسلوب ا

د دغه رسالې )رد الحاد او سيکولرزم( منهج شرعي دی او د هغه تر څنګ عقلي ، علمي او ساينس ي دالئل 

 هم وړاندې شوي دي .



 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب 

 د الحاد تعريف :

 الحاد په لغت کې ميل او  کوږوالي ته وايي. 

اصطالح کې الحاد د هللا تعالی د وجود څخه انکار کول ، او دا عقيده لرل چې :موجوده کائينات د کوم په 

خالق پرته تصادفي پيدا شوي دي ، او دا عقېده لرل چې : ماده ازلي او ابدي ده ) مادې ته په يو وخت کې 

 تصادفي ګڼل .د خالق او مخلوق دواړو صفت ورکول( او په کائيناتو او طبيعت کې تغيرات 

 .(803صـ 2اْلوسوعة اْليسرة في األديان جـ )

 قرآنکريم په هغو کسانو باندې چې د هللا تعالی د وجود نه منکر دي د )الدهرية ( اطالق کوي. 

الدهرية : هغو کسانو ته وايي چې په ماده عقېده لري ، د هللا تعالی د وجود نه انکار کوي ، د بعثت او 

 او وايي ژوند او مرګ د اشياؤ طبيعت دی . حساب څخه انکار کوي 

ُهْم  ] هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
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 .(24الجاثية: ) [ِبذ

او هغوی وايي چې ژوند همدغه د دنيا ژوند دی چې همدلته مړه کيږو او پيدا کيږي او دا زمانه ده ژباړه: 

 چې مونږ هالکوي ، په دې برخه کې هيڅ پوهه او علم ور سره نشته .بس د اټکل له مخې هر څه وايي.

اِلُقو  هللا عز و جل فرمايي : ]
َ
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 ( . ۳۵[ )الطور :َن أ

 ژباړه : آيا پخپل سر خپله پيدا شوي دي او که پخپله پيدا کوونکي دي .

قرآنکريم په څو مختصرو ټکو کې د دهرينو ماده پرستو ملحدينو پوڅ افکار او عقائد مونږ ته بيان 

خپل ځانونه  کړل چې پخپلو پوڅو افکارو کې هيڅ علم او دليل نلري بلکي يو اټکل ، وهم او خيال دی چې

 ورباندې تيرباس ي او د نورو د تيرايستلو او ګمراهۍ کوښښ کوي.

 د الحاد پيدايښت : 

 په )
ً
( قرن کې لومړی په ۱۸په پخوا زمانه کې الحاد ډير کم او په ندرت سره موجود وو وروسته تقريبا

 خپور شو . اورپا کې مينځته راغی بيا امريکا ته نقل شو او وروسته د عالم په نورو برخو کې



خلک پر هللا تعالی ايمان  ٪۹۶( کال کې راپور ورکړی وو چې په امريکا کې ۱۹۹۳د نيوراک ټايمز مجلې په )

( کال کې راپور ورکړی وو چې امريکا کې ۱۹۹۴( مجلې په )US news and world reportلري ، همدارنګه )

 ا کې ملحدين دي .په شا او خو  ٪۵خلک پر هللا تعالی ايمان لري او يوازې د  ۹۴٪

 / دوکتور جعفر شيخ ادريس( ۱۳) الفيزيا و وجود الخالق ص 

 الحاد د څو باطلو الرو په وسيله مينځته راغلی دی چې ځينې مهمې يې په الندې ډول دي .

 د سوسيالستي انقالب مينځته راتلل : -۱

رل مارکس لخوا مينځ راغی کمونيزم او سوسياليزم د يوي سياس ي او ټولنيزې فلسفې په شکل لومړې د کا

يې د کمونسټ  ۱۸۴۷د جرمني په يوه يهودي کورنۍ کې پيدا شوی دی په کې کال  ۱۸۱۸. کارا مارکس په 

ګوند جوړ کړ او بيا يي د انګليس په مرسته د کمونيزم مرام ترتيب کړ ، د جرمني ، فرانس ې او بلجيم 

کې په داس ې حال کې چې په چوکۍ  ۱۸۸۳څخه د شړلو وروسته يې په لندن کې ژوند غوره کړ په کال د 

 کې ناست ؤ ساه ورکړه او مړ شو .

تلو کې بريالی نشو ، خو د هغه وروسته د لنن په مشرې په کال د مارکس د سوسيالستي انقالب په راوس

 د روسيې په خاوره کې سوسيالستي انقالب مينځته راغی . ۱۹۱۸

 سکولريزم يا غربي ډيموکراس ي : -۲

يا غربي ډيموکراس ي چې په عربی ژبه کې ورته )العلمانية( وايي لومړی په الديني ( Secularismسيکولرزم )

 د فرانس ي په هيواد کې مينځته راغی .کې ( کال 1789)

د بريطانيا دائرة اْلعارف يې داس ې را پيژني : سيکولرزم يو ټولنيز خوځښت دی چې موخه يې د خلکو 

   (.Encyc, V. IX, p. 19) .ګرځول له آخرت څخه يوازې دنيا ته 

تقيم او غير مستقيم د عصري الحاد ، الدينى ، سيکوالر او غربي ډيموکراس ۍ د پيدايښت وجه په مس

ډول اورپايي کليساوې وې چې هغوی په خپل منسوخ شوي دين او تحريف عقائدو کې زيات خرافات 

ځای پر ځای کړي وو ، د علم او نويو حقائقو سره يې کرکه او مخالفت کولو  او په دې الره يې ځينې 

 پوهان قتل او په اور وسوزول .



 تحريف او د 
ً
خپلو رأيو او خواهشاتو موافق جوړ کړی وو ، چې د خلکو مشکالت آسماني دين يې کامال

 نه ور باندې حل کېدل ځکه نو خلک ددې تحريف او ساختګي دين څخه د الدينى خواته منحرف شول.

 د عقل او علم خالف خيالي نظريي او فرضيې : -۳

ان لرلو خو فکري قواعد د فالسفه ځينې فکري قواعد او فرضيې که څه هم دوی خپله پر هللا تعالی ايم

 او د خلکو د الحادي انحراف سبب شوې . ې ، نظريات او فرضيې يې الحادي و 

لکه : د مادي د ازلي توب نظريه چې )ديکارت ( وړاندې کړه ، او د ديکارت په اړه اکثره خلک په دې نظر 

 وو چې هغه پر هللا تعالی ايمان لرلو .

( Big bangد جهان د پيداښت په باره کې د سترې چاودنې )او يا د اينشتاين او جورج سموت لخوا 

 نظريه.

 او يا د )داروين ( لخوا د تکامل نظريه .

دغه فرضيې او نظريې د عقل او علم خالف دي چې په راتلونکو مطالبو کې به په عقلي ، علمي او شرعي 

 دالئلو رد کړ ش ي . 

 څخه انکار :د ماده پرستۍ او نفس ي خواهشاتو په وجه له حق   -۴

ډير کسان بيا د څو ورځو ژوند مزو او چړچو مغرور او غافله کړل له حق څخه يې مخ وګرځاوه او 

همدا څو ورځې ژوند يې خوښ کړ ، ددې لپاره چې څو ورځې ژوند په محدودو مزو او شهواتو کې تير 

خپل بغاوت تر  کړي نو له دين او مطلقو ټاکل شويو اخالق څخه يې مخ و ګرځولو څو په خالص مټ

 سره کړي . 

 هللا سبحانه وتعالی فرمايي:]
َ
َيْوَم ال

ْ
ال
َ
َيا ف

ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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ُ
ك نَّ

َ
م ِبأ

ُ
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َ
ذ

 ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن 
َ
َرُجوَن ِمْنَها َوال

ْ
 (.۳۷[ )جاثیه :ُيخ

هللا آيتونه په ټوکو نيولی او دنيوي ژوند غولولی واست . نو نن به ژباړه: دا هر څه لدې کبله چې تاس ې د 

نه له اور څخه وايستالی ش ئ او نه به ترې غوښتنه وش ي چې ) د خپل رب د خوښ ې لپاره( عذر او زاری 

 وکړي .



نُّ او فرمايي :]
َ
َمأ

ْ
َيا َواط
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 هغه کسان چې زمونږ د مالقات هيله من نه دي او د دنيا په همدغه ژوند خوښ او زړه يې 
ً
ژباړه:يقينا

بې پروا دي. د همدغه کسانو ورتګ اور ته د هغو بدو کړنو بدل  پرې تړلی او هغه چې زمونږ له آيتونو

 دی چې په دنيا کې به يې تر سره کول .

پس دوی د ديني احکامو او ديني اخالق څخه فرار کوي او نه غواړي چې تر مقررو او مطلقو اخالقو 

وري ، فشحاء د حرمت الندې ژوند تير کړي لکه : د زنا ، لواطت ، سود او قمار ، ظلم او فريب ، شرابخ

څخه فرار کول او د خلکو د غوښتنې موافق پرته له مطلقو اخالقو ژوند تيرول هغه که د سپي او خره 

سره واده کول ، همجنس بازي او لواطت او نور داس ې پست اعمال که څه هم د انسان د فطرت خالف 

 هم وي خو چې د دوی د الحادي دين او غوښتنې موافق وي باک نلري .

د مزو او چړچو پر مهال يې چې څه زړه غواړي هغه تر سره کوي ولو که د انساني فطرت خالف هم وي 

خو کله چې د سختۍ او تکليف سره مخ ش ي بيا ځان وژنې ته زړه ښه کوي ځکه چې هيڅ صبر او سکون 

 نلري .

حاضر خو د  نو واضح شو چې دا فقط د خپلو خواهشاتو بندګان دي د مزو او چړچو لپاره هر څه ته

 سختۍ پر مهال بيا پخپل ځان پورې حيران او خپل ځان هالکت ته غوځوي.

 (تاريخ العلمانية في بالد اْلسلمين)

 د الحاد اقسام :

 په دوه ډوله دی:
ً
 الحاد عموما

ټوګه انکار کوي او د  الحادي سيکولرزم: هغه الحاد دی چې د دين او د هللا تعالی د وجود څخه په کلي

دين هيڅ ش ي ته قايل نه دي او د هغو کسانو پر وړاندې جګړه کوي څوک چې د ايمان طرف ته دعوت 

 کوي . 

 د هللا تعالی د وجود څخه انکار نه کوي مګر د 
ً
غير الحادي سيکولرزم: دا هغه سکوالريزم دی چې ظاهرا

نواهي څخه انکار کوي او وايي چې دين له سياست او ژوند په چارو کې د دين او ديني احکامو او 

 ، يعنې د دنيا د چارو څخه يې دين لرې کړی دی . نه لري سياست او دينوي چارو سره هيڅ رابطه 



دا سکوالر د لومړي څخه ډير خطرناک دی ځکه چې د عوامو مسلمانانو د تلبيس او تير ايستلو لپاره 

 يو خطرناک دام دی . 

 تر مينځ څه فرق دی ؟ د سيکولرزم او ډيموکراس ۍ

 د ميوې رابطه له 
ً
د ډيموکراس ۍ او سيکولرزم رابطه او تعلق داس ې دی لکه د فرع له اصل سره ، مثال

 وني سره .

سيکولرزم اصل دی چې يو معاصر کفري مذهب دی چې د دنيا د ټولو چارو څخه لکه : سياست ، 

 لرې کړی دی. ټولنه ، اقتصاد ، اخالق او قانون څخه يې دين په کلي ډول 

او ډيموکراس ي د سيکوالر فرع يا سياس ي برخه ده چې د سياست له ټولو څانګو څخه یې دين لری کړی 

 هغه که د يو ګونډ په سطحه وي او يا د يو حکومت . 

العالقة بين الديمقراطية والعلمانية هي عالقة الفرع بأصله، أو عالقة الثمرة الخبيثة بالشجرة التي 

لمانية هي " مذهب من اْلذاهب الكفرية التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنيا، فهو أثمرتها، فالع

مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، واألخالقية، 

 . (1) " والقانونية وغيرها، بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه

على إسناد السيادة أو السلطة العليا لألمة أو الشعب وهذا يعني أن الكلمة  والديمقراطية تقوم أساسا

  .العليا في جميع النواحي السياسية إنما هي لألمة أو الشعب

و على ذلك يمكننا القول: إن الديمقراطية مذهب من اْلذاهب الفكرية التي ترمي إلى عزل الدين عن 

يمقراطية إذن هي التعبير السياس ي أو الوجه السياس ي التأثير في جميع النواحي السياسية، فالد

 موسوعة اْلذاهب الفکرية اْلعاصرة( –)الدرر السنية   للعلمانية

 ډيموکراس ي څه ته وايي ؟

په  (Demos ) لغت التيني دی ، چې له دو برخو جوړه شوي ده (Democratie ) تعريف : د ډيموکراس ۍ

حکومت چې پوره معنى يې د خلکو حکومت يا د خلکو لپاره  په معنى د  Cratie(  ) منعی د خلکو او

 . حکومت ده

د سيکولزرم سياس ي برخه ده چې دين له سياست څخه په کلي توګه جال په اصطالح کې ډيموکراس ي 

 کوي .



 د ډيوموکراس ۍ اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 : ځمکنی قانون   -۱

د قبول وړ نه دی ، حال دا چې د د ديموکراس ى بنسټ دی چې قانون به ځمکنى وي او د آسمان قانون 

انسان په مفاسدو او مصالحو ، خير او شر يوازې هللا تعالی پوهيږي او هغه )جل جالله ( د انسان د 

ُم  ] : پاره اسالمي قانون او شريعت نازل کړی بل هيڅوک ددې حق نلري ، لقوله سبحانه وتعالی
ْ
ُحك

ْ
ِإِن ال

 ِ
َّ

 َّلِل
َّ

 (.۵۷األنعام/ ) [  ِإال

 . ه : پرې کړې يوازې د هللا تعالی په واک کې ديژباړ 

د مفسرينو په اتفاق د کفري قانون خوښول ، د اسالم په پرتله هغه ته ترجيح ورکول او يا د اسالمي 

شريعت سره د هغه مساوي ګڼل کفر دی او که دا عقيده نه وي د جهل ، قدرت او بل څه په وجه 

 (. تفسير ابن کثير او تفسير الطبري داس ې کوي کفر اضعر )کبيره ګناه ده ( )

 : اختياري اخالق -۲

په ديموکراس ۍ کې ثابت او مطلق اخالق وجود نلري بلکي اختياري دي چې د خلکو د رأيو او پارْلان لخوا 

 که پارْلان شراب حرام وګرځوي ، حرام دي ، حتى که خلک د همجنس بازی او لواطت 
ً
ټاکل کيږي ، مثال

غواړي نو آزاد او مشروع به وي لکه : تير کال چې د امريکا پارْلان د لواطت يا مشروعيت او آزادي و 

 . همجنس بازۍ قانون تصويب کړ

http://www.dawat610.com/wp-content/uploads/2015/07/Untitled.jpg


لکن په اسالمي شريعت کې هيڅ څوک دا حق نلري چې حالل حرام او حرام حالل کړي که چا دا کار 

 . وکړ هغه په اسالمي شريعت باندې کافر او مرتد شو دا تفصيل به وروسته راش ي

 : انسان مقدس دی -۳

د انسان مقدس ګڼل دا معنى لري چې هر څه غواړي او کوي اختيار لري ځکه مقدس دی ، خپله به 

قانون ټاکي ، دا که په اسالمي مقدسان ، پيغمبر ، قرآن ، آسماني کتابونو او نورو مسخرې کوي کوالی 

 . ( نلري )الغاذ باهللش ي ځکه انسان مقدس دی او شريعت او اسالمي مقدسات هيڅ تقدس 

 . او دا يو واضح او ښکاره شرک دی

 : آزادي -۴

 : د بيان آزادي (الف

د اسالم په مقدس دين کې د بيان داس ې آزادې ده چې هغه د خير او مصلحت لپاره وي نه د شر لپاره ، 

خپل رعيت  د خالفت په دوره کې رض ى هللا عنه ابوبکر صديق نه د چا د سپکاوي لپاره د مثال په ډول 

او که تاس ې ماته خپل غيبونه را  زه د تاس ې شکاياتو ته غوږ ونه نيسم نو په ما کې خير نشته که ته وايي

 . نو بيا پر تاس ې کې خير نشته ئپه ګوته نه کړ

رض ى هللا عنه يوه ورځ پر منبر د وغظ لپاره پورته  همدارګه د اسالم دوهم خليفه حضرت عمر فاروق

حق نلرې تر څو چې زما پوښتنې ته  : تر هغه د دعوت او تبليغ شو او ورته ويې ويلرا والړ  شو يو کس

د  پوښتنه دا ده چې ، هغه کس ورته وايي: اميراْلؤمنين ورته وايي څه پوښتنه ده ؟ ووايه ځواب ونه وايې

ی ټولو لنګونه يوشان ؤ )د غنيمت په پيسو رخت اخيستل شوی ؤ چې ټولو ته مساوي ويشل شوی ؤ( ول

 ستا لنګ اوږد دی ؟

دا ځکه اوږد دی چې زما قد څه لوړ ؤ هغه لنګ نه رسيدلو د خپل زوی  ډير ښه :اميراْلؤمنين ورته وايي

 خپل بيان ته ادامه ورکړه . پوه شم .پوښتنه کونکی وويل اوس لنګ مې ورسره يوځای کړی دی

 . د بيان آزادی خو دې ته وايې چې په هغی کې خير او مصليحت وي 



د دين ، قوم او شخص  کې د بيان دا ډول آزادۍ ته اجازه نشته چې په هغې کې په اسالم ولې

، چې دين ، پيغمبر ، مقدساتو ، قوم او شخص ته  د بيان آزادي لکه د ننۍ ديموکراس ۍ وي  سپکاوي 

 . سپکاوی يې د بيان د آزادی قانون دی

 : د دين آزادي : ( ب

، يعنې هر څوک اختيار لري ، چې هر کوم دين اختياروي ، نو کوالی په ديموکراس ۍ کې د دين آزادي ده 

ش ي ، خو دا هس ې يو خيال دی ځکه دوی پخپل قانون کې هيڅ آسماني دين نه مني ، ديموکراس ي نور د 

ټولو باطلو اديان سره څه سازش کوالی ش ي خو د اسالم او مسلمان سره هيڅ سازش نش ي کوالی ځکه 

مني ، ديموکراس ي په اصل کې د اسالم د له مينځه وړلو يو کفري طاغوتي  هغه هيڅ آسماني دين نه

حرکت دی چې غواړي له دې الرې حاکميت تر السه کړي اسالم له سياست څخه ورک کړي او پر ځای 

يې وضعي قانون حاکم کړي مسلمانان جوماتونو ته حصار کړي ، داس ې چې د منبر صالحيت د بيان 

الخره په دې طريقه هغه مسلمانان چې د اسالمي شريعت تحکيم غواړي له واک هم د دوی وي ، او ب

مينځه يوس ي ، او غواړي په دې غوړ شعار باندې ضعيف االيمانه ، جاهل او بې احساسه مسلمانان 

وغلوي او د هغوی په ضد يې وکاروي تر څو هغوی )کفارو( ته د حکومت کول او اسالم او مسلمانانو 

 (ش ي )الغياذ باهلل له مينځه وړل آسانه

 : د اقتصاد او بازار آزادي ( ج

 . په ديموکراس ۍ کې د بازار کامله آزادی ده ، حالل او حرام هر څه پکې چليږي

مګر په اسالمي شريعت کې د اقصاد له بنسټونو څخه دا دی چې : سود ، قمار ، احتکار ، شراب ، د 

 . ب ټول حرام ديخوګ غوښه ، حرام آالت او وسائل ، ظلم ، چل او فري

 : انتخابات -۵

په ديموکراس ى کې د مشر ټاکل د عامو خلکو په رأيو تر سره کيږي داس ې چې مصلح او مفسد ، عالم او 

 . جاهل ، تقوی دار او فاسق ، کافر او مسلمان به په رأيو کې سره مساوي وي 

يا د ولی العهد د ټاکلو له  مګر په اسالم کې امير د علماؤ او متخصصينو د اهل الحل و العقد شوری ،

الرې او يا د فاسق او فاجر نظام نسکورول او د هغه پر ځای د اسالمي حکومت برقرارول د غلبې ليارې 

 .ټاکل کيږي



 اسالمي هيوادونو ته د الحاد د داخلېدو اسباب :

فتنو د جهل : د خپلې ديني عقېدې او اساساتو څخه غفلت کول ، او د معاصرو عقيدتي بالوو او  -۱

 پيژندلو په باره کې غفلت کول .

کله چې يو کس د شرعي علم څخه لرې او ايماني تربيه يې سمه نه وي یقين يې ضعيف وي او د غرب د 

 الحادي ثقافت تر سيوري الندې وي نو لرې نه ده چې د کفر په تيارو کې را ګير ش ي .

عمل نه کول ، فاسد اخالق او فاسد د خپل دين څخه د مسلمانانو انحراف او پخپل دين باندې  -۲

اعمال تر سره کول ځکه چې داس ې کول د ايمان د ضعف سبب ګرځي د مؤمن قوي ايمان او تقوی د 

 هر ډول باطل پر وړاندې کلک دفاعي ديوال دی .

 د قوي يقين او شرعي علم پرته د کفر په ديار کې ژوند تيرول . -۳

ه د اسالمي شعائرو د احترام او تعظيم پر ځای د شرق او کله چې يو کس داس ې ځای ژوند کوي چې هلت

غرب د الحادي فالسفه او د هغوی د افکارو احترام او تعظيم کيږي ، د شرعي اعمال پر ځای کفري 

اعمال تر سره کيږي او د ده سره د کفر د بطالن علم او قوي يقين نه وي نو لرې نه ده چې د کفر په 

 تيارو کې راګير ش ي .

ري اشغال ، د کفري اشغال تر سيورې الندې الحادي عقېدې ته زياته پاملرنه او د اسالم پر کف -۴ 

ضد منفي تبليغات ، د اسالمي مراکز او دعوت ګرو له مينځه وړل او يا تر فشار الندې راوستل ، د 

ده اسالمي دعوت مخنوی کول او د هغه پر خالف هر ډول کفري او الحادي عقائدو او تبليغاتو ته و 

 ورکول .

ټ پر مټ ند هغوی لپاره د ګومارل شویو اجينټانو روزل ، معاشونو ورکول او د تلويزيون ، راديو ، انټر 

 تبليغات کول.

 د تعليمي نصاب تغيرول او د غربي رسنيو فعاليت . -۴ 

ته يې د مسلمانانو په مينځ کې د فساد ، منکراتو او خرافاتو رواجول تر څو هغوی بدنام کړي ، نړۍ  -۵

 مفسدين معرفي کړي او په دې سره اسالم بد نام کړي .



د تحصيل لپاره غربي هيوادونو ته د داس ې کسان ليږل چې هغوی شرعي علم او تقوی نلري او د  -۶

هغوی د عقائدو او اخالقو تر تأثير الندې راتلل ، او بيا د پوچو عقائدو او اخالقو په صورت کې خپل 

دوکتورا له اسنادو سره راتلل او بيا د اشغال لخوا د هغوی زيات قدر او هغوی رۍ او ټهيواد ته د ماس

 ته د سترو دندو په اختيار کې ورکول .

چې دا ډول کسان د روس ي اشغال پر مهال روس او کمونستي هيوادونو ته د تحصيل لپاره ليږل کيدل د 

ادو سره خپل هيواد ته راتلل او الحادي عقېده سره يو ځای د ديپلوم ، ماسترۍ او دوکتورا له اسن

 دلته په معارف ، لوړو زده کړو او نورو مهمو پوستونو کې ځای پر ځای کول .

 همداس ې د اوسني امريکايي اشغال پر مهال هم د ځينې تحصيلي دورو همدا هدف دی .

او د  مګر که دا کار د يوې مستقل اسالمي حکومت تر څارنې الندې وي ان شاء هللا منفي اثر نلري 

 هيواد د پرمحتګ لپاره مثبت ګام دی .

، په  بدعتونه او خرافاتپه مسلمانانو کې د جهل او خرافاتو خپرول لکه : د ځينې بدعتي صوفيانو   -۶

وهل او وينې بادول او داس ې نور ډير خرافات خرافات کې د شعيه ګانو او نورو مناسباتو عاشورا 

 دين باندې طعن کوي .بدعات چې د هغو په وسيله ملحدين په 

 د صحي عقائدو په  -۷
ً
د اسالمي امت د علماء غفلت ، په دعوت الی هللا کې غفلت کول ، خصوصا

 حصه کي غفلت کول او د معاصر کفر او الحاد د نشأت څخه بې خبري .

د واحد اسالمي خالفت سقوط ، کله چې اسالمي امت له واحد اسالمي خالفت څخه محروم شو ،  -۸

 سلمانانو په مينځ کې الحادي دعوت پيل شو .م دنو 

 لومړی په ترکيه کې د مصطفی کمال په دوره کې او بيا په مصر کې پيل شو .

 د خواهشتاتو او راحت تابعداري کول . -۹

 .(29: 31رسائل محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة ـ صـ

 )خواطر في موضوع االحاد / دوکتور هيثم الرومي (.

 



 د الحاد د خپراوي اثرات پر مسلمانانو او اسالمي ټولنه : 

خبيث الحاد او سيکولرزم پر مسلمانانو او اسالمي ټولنه باندې زيات بد ديني او دينوي اثرات کوي چې 

 ځينې يې په الندې ډول دي :

تلل او د د حکومت او د ژوند د ټولو حاالتو څخه د اسالمي شريعت )حکم بما أنزل هللا( له مينځه  -۱

 هغه پر ځای د کفري ساختګي قانون تحکيم . 

 د اسالمي شريعت د قيام او بقاء لپاره د هر ډول هڅو او حرکت ځپل او بدنامول. -۲

په تعليمي نصاب او درس ي موادو کې د الحادي ، سکوالر او غربي ډيموکراس ۍ د مطالبو ځای پر ځای  -۳

 رول .کول او ددې الرې په نوي نسل کې د الحاد خپ

 د جهاد في سبيل هللا له فرضيه څخه انکار کول . -۴

سمت پرستۍ ، ژب پرستۍ او قوم پرستۍ ته دعوت او د مسلمانان تر مينځ په هره ممکنه الره  -۵

 اختالف او تفرقې جوړول .

 .د اسالمي دعوت پر وړاندې د جنګ اعالن  -۶

 خطر وي . هغه دعوت چې د دوی الحادي او کفري افکارو او عقائدو ته

 

 ارتداد او بي دینى ته په پوره اهتمام دعوت کول .  -۷

 په ټولنه کې د سکون او قلبي اطمنان له مينځه تلل : -۸
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د څخه مخ واړاوه ، نو بې شکه چې د هغه ژوند به تنګ وي او مونږ به هغه د ژباړه : او چا چې زما له يا

 قيامت په ورځ ړوند را پاڅوو .

په ټولنه کې د فساد او بد اخالقي خپرول او په دې سره د کورني نظام او ټولنې پاشل او د عادالنه  -۹

 اقتصاد له مينځه وړل . هنظام او عادالن

 فردي ژوند : -۱۱



د خپلوي ، د بل سره کومک ، شفقت او رحم ، مينه او عالقه ، د مشرانو احترام او پر کشرانو ترحم  

 په کلي ډول له مينځه تلل ، حال دا چې اسالم په دې باره کې ډير تينګار کړی دی .

 يو د بل په سر ، مال او عزت تيری کول : د غرب د ټولنې او د دوی لخوا اشغال شويو هيوادونو -۱۲

 حال له چا څخه پټ نه دی چې هلته روزمره څومره جرائم تر سره کيږي . 

 خودکش ي او ځان وژنه : -۱۳

خودکش ي او ځان وژنې ته ميالن چې دا د فقر او بې وس ۍ په سبب نه بلکي د ټولو امکاناتو سره سره 

 الس اچوي .ي اطمنان او سکون نلري نو ځکه د غم پر وړاندې صبر نلري او داس ې کار ته لبدوی ق

 د انتقام اخيستلو اراده : د ټولنې په وګړو کې زيات حسد او کينه او يو د بل څخه نفرت کول . -۱۴

په هره ټولنه کې چې اسالمي نظام او شريعت حاکم نه وي د هغوی ژوند به د ليوانو په څير وي چې يو 

 له بله په خوف او وېره کې وي ، امن او سکون به نه وي .

 هر او غضب . الهي ق -۱۵

 .(31: 33رسائل محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة ـ: صـ) 

 / سليمان ابراهيم صيد الفوائد(.العلمانية وخطرها على اْلسلمين ( 

 :د اسالم د غلبي الري او تدابير

له إقادر مطلق، مالک اْللک  (جل جالله)حق دی، زمونږ رب هللا  بردین   مونږ مسلمانان یو، زمونږ

واحد، او ذوالجود والکرم دی او یو دی، او زمونږ رسول خاتم النبیين سید اْلرسلين دي، زمونږ 

تعلیمات تل د انصاف، امن او سالمتى ضامن دي، د دغه دین حق دی چي پر نړی قیادت او سیاست 

ت، متاسفانه مونږ يې قدر ونکړ نو له مسکنت او ذلت سره مخ شوو، اوس نو تللی عزت، کرام  وکړي،

 .او غلبه بيرته څنګه راستنوالی شو پر دې د غور کولو اړتیا ده

انتم  و ] یراته اړینه ده چي پخپل ایمان کي رسوخ ومومو، ځکه د قرآن اعالن د ېله ټولو وړاند -۱

 ( ۱۳۹)آل عمران: [االعلون ان کنتم موٴمنين



او ځان يې اسالم منلی وي،  تاسو به سرلوړي یاست که مؤمنان وی، مؤمن چاته وایې؟ هغه چي په زړه

 .یمؤمن د نىغه رښتید  غه کامل ایمان اودڅه قربانوي،  پر دې عمل کوي، او پر دين اسالم باندي هر

په کتاب هللا، د رسول صلی هللا علیه وسلم په مبارکو سنتو پوری ټینګ السونه ونیسو، تر څو  -۲

ان تمسکتم بہما لن »ش ي، حدیث کي راځي  زمونږ هر قول، او هر عمل د قرآن او سنت د منشاء مطابق

 «.تضلوا بعدی ابدا

څخه ډار ضرور دی، او له هر رنګ منکر او حرام څخه  (جل جالله)تقوی، او هر وخت له هللا   -۳

 .یاجتناب ضرور دی، او هر فرض او سنت د خپل ژوند جزء ګرځول الزمي امر د

د  ېبناء ش ي، او په مساجدو کي د ېدارس داسالمي تعليمات په ښه او پورته توګه عام ش ي، م -۴

. هر امام د خپلې سيمې مسئول دی ، بايد خپل رعيت معاصرو ماشومانو تربېې ته خاصه پاملرنه وش ي

 بالوو ، او فتنو ته متوجه کړي او د هغو په باره کې يې ووېروي .

په  (جل جالله)د دعا التزام هم اړین دی، د خپل ځان لپاره د ټول امت لپاره، په ژړا ژړا باید هللا   -۵

امت د  (جل جالله)دا دعا وکړي چي یا هللا  په خاصه توګهد رحمت او نصرت غوښتنه وکړي،  ېدربار ک

 .ې ، او پر منافقینو، او زندیقانو مو برالس ي کړ ېمنافقینو له شر څخه وژغور 

له غفلته ویښيدل او بیدار اوسیدل ډیر ضرور دي، ددښمن څار او د هغوی له دسیسو مکر، او   -۶

او پر خالف يې د ځان ژغورولو د تدابيرو د ترتیب او ایجاد حتمي   فریب څخه اګاه اوسیدل اړین دي،

 .[اللہم اجعل کیدہم فی تضلیل]ضرور دي، 

ف اوسیدل دي، لهذا دغه لور ته توجه ورکول د وخت ډیر ضرور له اسالمي معلوماتو واق ېداس   -۷

ه د خپلو مسائلو نعلماؤ   فرق وکړي،له  د حالل او حرامعقائد، هر مسلمان دنده ده، تر څو 

 .ي وضاحت وغواړي، او د خپلو بچیانو اسالمي تربیت وکړ 

ه فلمونو، لوبو، پ  ، او د خپلي کورنی سترګي واړوي،ېتلویزیون له بې رحمه مخ نه خپلد غير اسالمي   -۸

 .ئلور ته متوجه ش  (جل جالله)، او د هللا ئ او فضولیاتو خپل ارزښتمن وخت مه ضایع کو 

مونږ له هر رنګ شر څخه وژغوري، او د طاعت کولو توفیق دي راکړي، او ټوله  ېد (جالله)جل هللا 

 !امت دي د اسالم سره وتړي.آمين یا رب العاْلين

 

 



 د الحاد افکار او عقائد :

هللا سبحانه وتعالی څخه انکار کوي او ځينې بيا د هللا تعالی د وجود د کائناتو د ستر څښتن ځينې  -۱

 څخه انکار نه کوي خو د دنيا په چارو د هللا تعالی د اوامرو څخه په کلي توګه انکار کوي .

سته ژوندي کائينات ، انسان ، حيوان ، نبات او نور تصادفي پيدا شوي ګڼل او د مرګ څخه ورو  -۲

 کېدو څخه انکار.

 ماده ازلي او ابدي ګڼل چې په يو وخت کې د خالق او مخلوق دواړو صفت ورکوي . -۳

د انسان د شرافت څخه انکار کول او وايي چې انسان د مادې له ذراتو څخه دی او په هغه باندې د  -۴

 مادي ټول طبيعي قوانين جاري کيږي.

 او روح څخه انکار کول.د اخالقو ، حق ، عدل ، ښېګڼې  -۵

 مارکس د کمونست ګوند په اساسنامه کې ليکلي دي : مونږ د کورني نظام له مينځه وړل غواړو 

 .لنن پخپله يوه وينا کې داس ې ويلي وو : مونږ د حاللي او حرامي اوالد تر مينځ توپير له مينځه يووړ 

لواطت او همچنس بازي ته رسمي بڼه او په معاصر الحاد او سيکوريزم کې هر ډول بد اخالقۍ حتى 

 ورکړ شوي ده .

 داس ې اقتصادي ازادي چې په هغه کې سود، قمار ، غرر ، ظلم ټول حالل دي.

د دين څخه انکار چې ځينې په کلي ډول هيڅ آسماني دين نه مني او ځينې دين له دنيا څخه جال کوي  -۶

. 

 (الندوة العاْلية للشباب اإلسالمي )

 رد :  افکارو او اعتقاداتو د الحاد د غلطو 

الحاد يوازې په څو پوچو فرضيو او افکارو والړ دی کوم چې د عقل او علم خالف دي لومړی تاس ې ته 

 دغه افکار او فرضيې او د هغو رد بيانوم :

 



 داروين( نظريه:»لومړی د 

 ه نسل څخه ګڼې د الحاد د پوڅو او خيالي افکارو څخه يوه فرضيه دا ده چې انسان د شادي )بيزو( ل

په نظريه باندې اتکاء کوي او وايي چې د انسان اصل او  «داروين»د اوس هم ځينې کفار او ملحدين 

 نسب له بيزو )ميمون ( څخه دی آیا دا خبره کوم اصل لري ؟

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 . په نوم د يو انګريز دی چې هيڅ اصل نلري ” داروين“دا نظر د 

 . څخه دی له اوبو او خاورېدا نظر د اسالم خالف دی ، د انسان اصل او جوړښت 

ن ِطيٍن ]: هللا سبحانه وتعالی فرمايي ِ
ٍة م 
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 .(۱۲اْلؤمنون: ) [ َول

 مونږ انسان د نچوړ شوي خټې نه جوړ کړ
ً
 . ژباړه: او يقينا

ص په دې باندې داللت کوي چې ټول څاروي او مرغان ستاس ې انسانانو همدارنګه د قرآنکريم الندې ن

اِئٍر َيِطيُر ]: په څير جال جال امتونه او نسلونه دي ، لقوله سبحانه وتعالی
َ
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ُ
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ُ
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 (.۳۸األنعام: ) [ ..… ِبَجَناَحْيِه ِإال

ه ځمکه خڅېدونکی څاروی او نه الوتکونی مارغه چې پخپلو وزرونو الوځي مګر ژباړه :او نشته هيڅ پ

 . ټول سره امتونو )جال جال نسلونه ( دي

 . همدارنګه پورته نظريه د اوسنيو علمي تحقيقاتو په وسيله رد شوې ده

 دا کتاب ښکته کړئ ترکي عالم هارون يحی ددې احمقانه نظريې په رد کې کتاب ليکلی دی ، 

( کال کې د سايسن د څو مشهورو دوکتورانو يوه څيړنه خپره کړي چې په ۲۰۰۹ا تيلګراپ په )د بريطاني

 هغه کې د )داروين( نظريه رد شوې او هغه يې غلطه ثابته کړي ده .

Charles Darwin's tree of life is 'wrong and misleading', claim scientists 

 نومړی مقاله په الندې لينک کې ولولئ :

http://parsseh.com/wp-content/uploads/2013/11/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-www.parsseh.com_.rar


-is-life-of-tree-Darwins-http://www.telegraph.co.uk/news/science/4312355/Charles

tmlscientists.h-claim-misleading-and-wrong  

 Cognitive Evolution“ پوهتنون يوې ډلې په نوم د ”Louisiana“کال کې د کاليفرنيا د  2010او په 

Group”  چي د انسان او بيزو )ميمون( پر مغزو کې يې مطالعه کوله راپور ورکړ چې د انسان او بيزو په

 . مغزو کې زيات تفاوت شتون لري 

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 د ازلي توب د نظريې رد  ېد ماد – دوهم

 شرعي دالئل :

َراِم هللا سبحانه وتعالی فرمايي : 
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ستا د رب او باقي به پاتې ش ي *هر هغه څوك چې په دې )ځمكې( باندې دي؛ فاني كېدونكي دي  ړه:ژبا

 .ذات چې د جالل او د عزت خاوند دى

 موجود وي .د هللا تعالی په حکم تر يوه ټاکل شوي وخت پورې به او موجوده کائينات 

 او وروسته به موجوده هستۍ رنګه ش ي قيامت به قائم ش ي .

:[ 
ْ
ل
َ
َل خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن
ْ
َما َبَدأ

َ
ُتِب ك

ُ
ك
ْ
ِ ِلل

ِجل  ِ
ِ الس 

ي 
َ
ط

َ
َماَء ك ِوي السَّ

ْ
ط

َ
اِعِليَن َيْوَم ن

َ
ا ف نَّ

ُ
ا ك ْيَنا ِإنَّ

َ
ِعيُدُه َوْعًدا َعل

ُ
األنبياء: ) [ٍق ن

104.) 

یاده كړه( هغه ورځ چې مونږ به اسمان راونغاړو په شان د كاغذ د رانغاړلو په لیكنې باندې۔، لكه )ژباړه: 

وعده ده، څنګه چې مونږ د اول تخلیق ابتدا كړې ده، مونږ د هغه بیا اعاده كوو، دا زمونږ په ذمه 

 .كار( كوونكي یو ددېبېشكه مونږ )

http://www.telegraph.co.uk/news/science/4312355/Charles-Darwins-tree-of-life-is-wrong-and-misleading-claim-scientists.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/4312355/Charles-Darwins-tree-of-life-is-wrong-and-misleading-claim-scientists.html


َرْت ]: او فرمايي ِ
ِجَباُل ُسي 

ْ
ا ال

َ
َدَرْت * َوِإذ

َ
ُجوُم انك ا النُّ

َ
َرْت * َوِإذ ِ
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ُ
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َ
 (۲-۱[ )التکوير:ِإذ

 .او كله چې غرونه روان كړل ش ي ،او كله چې ستوري خړ ش ي  ،كله چې ْلر ونغښتل ش ي ژباړه: 

 علمي دالئل :

ملحد عقل چې پر اټکل او اوهامو بناء دی وايي: ماده او کائينات او يا د مادې ذرات ازلي دي د هللا د 

 سبحانه وتعالی له وجود څخه انکار کوي او د کائيناتو په خالق يې کفر کړی دی .

 ماده څه وايي ؟

ه : مايعات ، ماده هر هغه ش ي ته وايي چې کتله او حجم ولري او په فضاء کې ځای اشغال کړي لک 

 جمادات او غازات .

 ازلي څه ته وايي ؟

ازلي هغه ش ي ته وايي چې ابتداء او انتهاء ونلري ، ذاتي موجود وي او د بل په وجود پورې يې دوام او  

 استقرآء نه وي او نه هم تغير وکړي .

 چې دا صفت په ماده کې هيڅ وجود نلري ، ماده ابتداء او انتهاء لري ، تغير مومي .

کله چې نوي علم دا ثابته کړه چې کائينات مخلوق دی . ماده ، زمان ، مکان او طاقت ټولو لره ابتداء او 

انتهاء شته . ملحد بيا هم د کبر ، غرر او عناد له وجې پر خپل کفر والړ دی او عجيبه دا چې خپلو 

 احمقانه فرضيو او خيالي اوهامو ته د علم او ساينس نوم ورکوي .

 ابته کړي چې موجوده کائينات د خرابۍ او زوال په لوري روان دي .نوي علم ث

( چې په هغه کې Galaxy and Mass Assembly surveyد علم فلک د علماؤ عالمي سروي په نوم د )

شامل وو او د دغه سروي رئيس « انجلو »او د استراليا « هيرشيل»مؤسسه ، د اورپا « ناسا»د امريکا 

 خبره تأکيد وکړ چې کائينات د انتهاء او زوال په لوري روان دي . په دې« سيمون درايف»

او د ابتداء په اړه خو يې هغه بله ډله ملحدين چې مخکې مو ولوستل خپله ادعا کوي چې کائينات د يوې 

 چاوندې په صورت مينځته راغلي .



تداء او انتهاء لري او فاني نو اوسنيو علمي څيړنو او انکشافاتو په بار بار دا ثابته کړې ده چې ماده اب

کېدونکې ده ، مګر اوس مهال هم ځينې ملحدين د خپلو خياالتو او اوهامو پيروي کوي خپل ځان 

 تيرباس ي او نورو هغو کسانو چې یقين او علم نلري د تيرايستلو کوښښ کوي.

 و باهلل توفيق 

 ( نظريه:Big bangد سترې چاوندنې ) –دريم 

، « اينشتاين»،  «جرج ْلاتر»قرن کې بلژيکي کشيش  ۱۹نظريه لومړی په  (Big bang) د لويې چاودنې

ورکړه چې موجوده کائينات لومړی د يوې کوچنۍ ذرې شکل لرلو چې  «ادوين هايل»او  «جورج سموت»

ته ساط وکړ او لويه چاونه رامينځبچې بالخره يې انوه ډير متراکم وه ، دا مهال د حرارت درجه ډيره لوړه 

ميليارد کاله مخکې  ۱۳،۸شوه او بیا ددې چاودنې څخه موجوده کائينات مينځته راغلل او دا چاونده 

وه چې د هغې څخه کائنات سيارې او کهکشانونه وجود ته راغلل او د خپلې جاذبې قوې په وسيله 

 .دوران کوي 

، خو  هده په کلي ټوګه رد کړ که څه هم دغه نظريې د پخوانيو ملحدينو افکار چې ويل به يې ماده ازلي 

ځينو ملحدينو بيا هم د اوهامو پيروي کوي او وايي : کائينات د يو خالق پرته تصادفي پخپله پيدا شوي 

 څخه مخکې مکان او زمان نه وو . دنېدي او د چاو 

 د رد دالئل :

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

په ځمکه او د هغې مربوطه فضاء کې چې هللا تعالی څه پيدا کړي دي هغه يې د انسان لپاره مسخر کړي 

دي ، انسان ته يې د دغو شيان علم ، اختراع او د استعمال قدرت ورکړی دی ، اسالم ټول هغه شيان 

د هغو د ثابت شوي دي د انسان مصلحت پکې وي تأکيد کړي حتى او علم چې په مشاهده او تجربه 

 : علم ، فکر او استعمال حکم يې ورکړی دی ځکه چې دا هر څه د انسان د استفادې کولو لپاره دي

ْم ]:هللا سبحانه وتعالی فرمايي
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ژباړه:آيا نه وينې چې هللا تعالی د آسمانانو او ځمکې ټول شيان تاس ې ته تابع کړي او خپل ښکاره او پټ 

 . نعمتونه يې ټول پر تاس ې تمام کړي دي
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ژباړه : آيا فکر نه کوي دوی له ځانو سره چي هللا آسمانونه او زمكه او څه چي د دوى په منځ كي دي له 

 .توګه( نه دي پيدا كړي او د خلكو ډېرى د خپل رب له مالقات انكار كوي حق او ټاكلې نېټې پرته )په بله 

مګر هر چې د کائيناتو احاطه او علم دی د انسان د قدرت څخه لوړ دی ځکه کله چې کائينات )ځمکه ، 

 .پيدا کېدل انسان موجود نه وو شيان   آسمانونه او نور 
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مونږ چې د ْلر کومه سياره پر سترګو وينو انسان نش ي کوالی هغه مشاهده کړي او حتى نش ي کوالی  

کبله سوزي ، همداس ې نورې سيارې او مخلوقات دي چې نږدې ورش ي ځکه چې د زيات حرارت له 

ځکه د جيولوژې  یانسان حتى د ځمکې د الندې طبقو څخه خبر نه د ،انسان هغه ته الس رس ى نلري 

 . متری کې هر څه د ميګما حالت لري  ۲۰۰۰د څيړنو له مخې د ځمکې الندې 

اټکل او نظر دی په مونږ پورې يې صحت او پس د کائيناتو د پيداښت په باره کې چې هر چا څه ويلي دي 

 نه صحت هيڅ اړه نلري او نه هم مونږ د چا فرضيې ، اټل او ساينس ي څيړنې او دليل ته محتاج يو .

هلل حمد و اْلنه مونږ په قرآنکريم ايمان لرو چې د هللا سبحانه وتعالی له جانبه په جناب رسول هللا صلی 

ته چې د کائيناتو او نورو غيبي امورو په باره کې د وحی )قرآن او  هللا عليه وسلم نازل شوی او مونږ

 سنتو( په ذريغه خبر را کړ شوی د قبول وړ دی . 

قاتو او څيړنو ته د قدر په سترګه ګورو کوم چې د علم پر بناء وي او د قياو د بشر ټولو هغو علمي تح

 حق سره په ټکر کې نه وي .

 د اټکل او خيال پيروي کوي چې هيڅ سليم عقل يې نش ي منالی .مګر ملحدين د علم او دليل پرته 

ی او هر څه لدا چې ملحدين وايي د کوم خالق پرته د لويې تصادفي چاونې په وسيله جهان مينځته راغ

 . خپله پيدا شوي او خپله اداره کيږي هيڅ سليم عقل ته د منلو وړ نه دي



ورت کې په څو دقيقو او ثانيو کې انفجاز او بيا د کوم يوه وړه کتلوي نقطه او بيا د زيات حرارت په ص

 پرته پخپله د لويې هستۍ مينځته راتلل به کوم عقل قبول کړي ؟ يانتظام کوونک

 تأمين چا وکړ ؟ ګازات او حرارت چا پيدا کړل ؟ يانرژ چاودنې لپاره د د 

ه راوړه چې هره سیاره دا څرنګه تصافي انفجار وو چې د تخريب پر ځای يې يوه منظمه هستي مينځت

که د  خاصيت چا ورکړ ؟جاذبې پخپل مدار حرکت کوي ، دا منظمه د جاذبې قوه له کومه شوه ؟ او 

 جاذبې پر ځای د فرار وای څه به کېدل ؟

هرې سيارې ته د خپل کتلوي جسم په برابر د د کوم تنظيم کوونکي پرته يې دا څرنګه انفجار وو چې 

 حرکت مدار او د حرکت سرعت يې ورته مشخص کړ ؟ جاذبې قوه تقسیم کړه ، د

دا څرنګه چاونده وه چې د کوم تنظيم کوونکي پرته ځينې سيارې داس ې مينځته راغلي چې له ځانه 

او ځينې سيارې داس ې مينځته راغلي چې له ځانه شنه کول او زرغونول ،روښنايي توليدوي لکه : ْلر 

 لکه ځمکه.کوي 

 ه سپارل شوې او په منظم ډول خپله دنده تر سره کوي .هرې سیارې ته ځانکړې دند

 دا د هستۍ د ستر خالق )جل جالله( کار دی او بس .

د ملحد عقل د خياالتو او اوهامو ځاله ده چې د خپلو باطلو افکارو لپاره نه کوم دليل او نه هم علم 

 لري بلکي د خيال او وهم پيروي کوي .

په سرپرستۍ « Eric Metaxas»د « Wall Street Journal»امريکايي مجلې  25د ديسمبر  2014په تاريخ د 

 يو علمي ساينس ي څړنيز مقاله چې عنوان يې:

« Science Increasingly Makes the Case for God » 

نشر کړه چې په هغه کې د هللا تعالی وجود په علمي او ساينس ي دالئل ثابت او د ملحدينو اوهام او افکار  

 کړي دي .يې رد 

ګه ن: هر انفجار له ځانه سره تخريب لري مګر دا څر  وايي  «prof. Fred Hoyle » پروفيسور فرير هويل

 . ، نو دا به معجزه وي ؟افجار وو چې بر عکس يوه منظمه هستي يې مينځته راوړي ده 



ق نه لرو چې ويلي : ددې جملې ح «رابرت براندنبرگر»د کاناډا د مک ګيل پوهنتون د علم نجوم استاذ 

چاوندنې څخه را مينځته شوی دی ) دا نظريه د عقل او علم تصادفي ووايو : موجوده جهان له يوې 

 . ( خالف ده

 ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظيم

 ستره چاودنه د قرآن له نظره :

 :اول 

 هللا سبحانه وتعالی د مثال پرته د عدم څخه د ش ي په پيدا کولو قادر دی . 

وُن 
ُ
َيك

َ
ن ف

ُ
ُه ك

َ
َما َيُقوُل ل ِإنَّ

َ
 ف
ً
ْمرا

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ْرِض َوِإذ

َ
َماَواِت َواأل  ( . ۱۱۷)البقره : َبِديُع السَّ

بې له نمونې پیدا كونكى د اسمانونو او ځمكې دى، او كله چې د كوم كار فیصله وكړي، نو همدا ژباړه: 

 .نو هغه وش ي‘‘ وشه’’خبره ده چې هغه ته ووايي: 

مخکې مکان او وخت او بل څه نه وو ، هيڅ (Big bang) هغوی وايي د پيداښت يا لويې چاودنېدا چې 

 . اصل نلري 

ِف َسَنٍة  ]: د ځمکې او آسمان د پيداښت مخکې وخت وو ، لقوله سبحانه وتعالی
ْ
ل
َ
أ
َ
َك ك ِ

َوِإنَّ َيْوًما ِعنَد َرب 

وَن  ُعدُّ
َ
ا ت مَّ ِ

 . پيداښت مخکې اوبه موجودې وي  او مکان هم وو ځکه د ځمکې او آسمان د [م 

اء  : هللا سبحانه وتعالی فرمايي
َ ْ
ى اْل

َ
ُه َعل

ُ
اَن َعْرش

َ
اٍم َوك يَّ

َ
ِة أ ْرَض ِفي ِستَّ

َ
َماَواِت َواأل ق السَّ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َوُهَو ال

 
ً
ْحَسُن َعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك يُّ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
 ( .۷)هود: ِلَيْبل

په شپږو ورځو كې پیدا كړي دي، په دې حال كې  او دى هماغه ذات دى چې اسمانونه او ځمكه يېژباړه: 

، د دې لپاره چې هغه تاسو وازمايي چې په تاسو كې د عمل په لحاظ و چې د هغه عرش په اوبو باندې و 

 .څوك ډېر ښه دى

ى  » : همدارنګه په حديث شريف کې راغلي
َ
ُه َعل

ُ
اَن َعْرش

َ
ْيُرُه َوك

َ
ْيء  غ

َ
ْن ش 

ُ
ْم َيك

َ
ُ َول

َّ
اَن اَّلل

َ
َتَب ِفي ك

َ
اِء َوك

َ ْ
اْل

ْرَض 
َ
َمَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ْيٍء َوخ

َ
لَّ ش 

ُ
ِر ك

ْ
ك ِ
 
 . ( رواه البخاري ) « الذ



هغه پرته هيڅ ش ى نه وو ، او د هللا تعالی عرش د اوبو پر سر وو ، او د ټولو د ژباړه : هللا موجود وو او 

 . او ځمکې پيدا کړل  کائيناتو تقدير يې په لوح محفوظ کې وليکلو او بيا يې آسمانونه

 د عرش څخه مراد د هللا تعالی واک او پاچاهي ده .

 : دوهم

 . ځمکه او آسمانونه يو ځای وو او بيا هللا تعالی پخپل قدرت سره جال کړل 

ًقا  ]: لقوله سبحانه وتعالی
ْ
َتا َرت

َ
ان
َ
ْرَض ك

َ
َماَواِت َواأل نَّ السَّ

َ
ُروا أ

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ْم َيَر ال

َ
َول
َ
َنا ِمَن أ

ْ
َتْقَناُهَما َوَجَعل

َ
ف
َ
ف

ِمُنوَن 
ْ
 ُيؤ

َ
ال

َ
ف
َ
ٍ أ
ْيٍء َحي 

َ
لَّ ش 

ُ
اء ك

َ ْ
 . ( ۳۰األنبياء :) [ اْل

 آسمانونه او ځمکې دواړه سره نښتي وو نو 
ً
ژباړه : آيا نه دی ليدلي هغه کسان چې کافران دي چې يقينا

ژوندی ، نو آيا دوی ايمان نه بيل کړل مونږ دوی دواړه او پيدا کړي دي مونږ له اوبو څخه هر ش ى 

 راوړي ؟

 .په معنى د بيلوالی دي نه په معنى د چاودنې او انفجار « فتق»

رتق ، فتق ( بله معنى مفسرينو دا ښودلي ده چې : لومړی آسمان او ځمکه بند وو او وروسته هللا »د 

 . ول پيل کړل تعالی پخپل قدرت سره خالص او پرانستل يعنې : باران شروع شو او ځمکې زرغون

پورته نظريه ځينې مسلمانو علماؤ د حسن نيت له مخې د قرآن د اعجاز په توګه ذکر کړي متأسيفانه 

 مګر د هغه تر شا يې باطلو افکارو او له شرعي نصوصو سره ښکار ټکر ته فکر نه دی شوی. ، ده 

  : دريم

فضاء ده ، دا خبره هيڅ اصل هغوی په دې عقيده دي چې آسمان وجود نلري بلکي همداس ې يوه خالي 

ُروٍج  ]: نلري ، لقوله سبحانه وتعالی
ُ
َها ِمن ف

َ
اَها َوَما ل نَّ  َبَنْيَناَها َوَزيَّ

َ
ْيف

َ
ُهْم ك

َ
ْوق

َ
َماء ف ى السَّ

َ
ُروا ِإل

ُ
ْم َينظ

َ
ل
َ
ف
َ
 [ أ

 . ( ۶سوره ق :)

ښايسته کړی او ژباړه: آيا پاس آسمان ته نه دي کتلي هغوی چې مونږ څرنګه جوړ کړی او څه رنګه مو 

 . هيڅ سوری او چاود پکې نشته

 



  : څلورم

هغوی وايي چې دا چاودنه په څو ثانيو کې رامينځته شو مګر مونږ ته اسالم د وحی په وسيله خبر راکوي 

چې آسمانونه او ځمکې په شپږو ورځو پيدا شوي ، داس ې ورځ چې د دنيا له زرو کلونو سره مساوي ده 

اٍم ] : .لقوله سبحانه وتعالی يَّ
َ
ِة أ ْرَض ِفي ِستَّ

َ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُ ال

 
ُم اَّلل

ُ
ك  . ( ۵۴األنعام :) [ ِإنَّ َربَّ

 ستاس ې پالونکی هللا دی هغه چې آسمانونه او ځمکې يې په شپږو ورځو کې پيدا کړی دي
ً
 . ژباړه : يقينا

 سبحان هللا و بحمده سبحان هللا العظيم      

 وجود دالئل  رد الحاد او د هللا تعالی پر 

 قرآني دالئل : –اول 

 د رد الحاد قرآني منهج او طريقه  -اول 

قرآنکريم په څو مختصرو ټکو کې د دهرينو ماده پرستو ملحدينو افکار او عقائد بيان کړي چې هغوی 

خپل ځانونه ورباندې  پخپلو افکارو کې هيڅ علم او دليل نلري بلکي يو اټکل ، وهم او خيال دی چې

 تيرباس ي او د نورو د تيرايستلو او ګمراهۍ کوښښ کوي.

ُهْم  ] هللا سبحانه وتعالی فرمايي:
َ
ْهُر َوَما ل  الدَّ

َّ
َنا ِإال

ُ
ْحَيا َوَما ُيْهِلك

َ
ُموُت َون

َ
َيا ن

ْ
ن َنا الدُّ

ُ
 َحَيات

َّ
وا َما ِهَي ِإال

ُ
ال
َ
َوق

نُّ 
ُ
 َيظ

َّ
ٍم ِإْن ُهْم ِإال

ْ
ِلَك ِمْن ِعل

َ
 .(24الجاثية: ) [وَن ِبذ

ژباړه: او هغوی وايي چې ژوند همدغه د دنيا ژوند دی چې همدلته مړه کيږو او پيدا کيږي او دا زمانه ده 

 چې مونږ هالکوي ، په دې برخه کې هيڅ پوهه او علم ور سره نشته .بس د اټکل له مخې هر څه وايي.

ْيرِ  هللا عز و جل فرمايي : ]
َ
ِلُقوا ِمْن غ

ُ
ْم خ

َ
اِلُقوَن  أ

َ
خ
ْ
ْم ُهُم ال

َ
ْيٍء أ

َ
 ( . ۳۵[ )الطور :ش 

 ژباړه : آيا پخپل سر خپله پيدا شوي دي او که پخپله پيدا کوونکي دي .

ای ملحدينو! تاس ې چې د کائيناتو پيدايښت تصادفي ګڼئ ، دا څنګه تصادف دی چې يوه ورځ  -دوهم

نغله ؟ يو ورځ ْلر له خپل مدار څخه بهر  ځمکه له ْلر سره ټکر نشوه ؟ يوه ورځ د شپي پر ځای ورځ را

 نشو . آيا ستاس ې په نزد تصادف يوازې په پيداښت کې دی او که په نظم او تغيراتو کې هم شته؟



نو ايا د هللا پرته بل څوک شته چې دا  بلکي دا د هللا تعالی نظام دی چې په خپل کامل قدرت يې تنظيموي 

 کار تر سره کړي ؟ نه

شپه يا ورځ کې تغير راولي ، بادونه جاري کړي او حتى داس ې څوک شته چې د باد جهت په څوک شته چې 

 نه  ته تغير ورکړي ؟

َت ]: هللا سبحانه وتعالی يَّ
َ َ
رُِج اْل

ْ
خ

ُ
ِت َوت ِ

ي 
َ ْ
َحيَّ ِمَن اْل

ْ
رُِج ال

ْ
خ

ُ
ْيِل َوت

َّ
َهاَر ِفي الل وِلُج النَّ

ُ
َهاِر َوت نَّ

ْ
ْيَل ِفي ال

َّ
وِلُج الل

ُ
 ِمَن ت

َحي ِ 
ْ
ْيِر ِحَساٍب  ال

َ
اء ِبغ

َ
ش

َ
ْرُزُق َمن ت

َ
 . (۲۷آل عمران :) [ َوت

ژباړه: ته شپه په ورځ کې ننه باس ي )شپه په ورځ بدلوې( او ته ژوندی له مړي را وباس ې او مړی له ژوندي 

 . او چې چا ته دې خوښه ش ي بې حسابه رزق ورکوې 

و د کائيناتو په نظم کې به خامخا خلل راغلی له شتون لرالی ؟ نإاو که د هللا تعالی پرته بل قدرت او بل 

 وو.

ا َيِصُفوَن ]: لقوله سبحانه وتعالی َعْرِش َعمَّ
ْ
ِ ال

ِ َرب 
َّ

ُسْبَحاَن اَّلل
َ
ا ف

َ
َسَدت

َ
ف
َ
ُ ل

َّ
 اَّلل

َّ
 ِإال

 
اَن ِفيِهَما آِلَهة

َ
ْو ك

َ
 [ل

 . ( ۲۲االنبياء )

د دواړو نظام به کډوډ شوی ؤ د  ژباړه:کچېرې په ځمکه او آسمان کې پرته له هللا نور خدايان وای نو

 . عرش څښتن له هغه څه نه پاک دی چې مشرکان يې وايي

ای ملحدينو ! دا چې تاس ې واياست هر څه تصادفي پيدا شوې دي ، قرآنکريم د امي پيغمبر په  -دريم

لې وسيله په داس ې يو زمانه کې چې هيڅ وسائل نه وو خبر ورکوي چې انسان د مور په رحم کې څلور مرح

 طی کوي خو ساينس يې ډير وروسته کشفوي.

 آيا دا تصادف دی؟ مخکې له دې چې انسان دنيا ته راش ي د مور په رحم کې څلور مرحلې طی کوي.

 هللا سبحانه وتعالی فرمايي :

ْم  ] :قال هللا تعالى
ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ ِإنَّ

َ
َبْعِث ف

ْ
ْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن ال

ُ
اُس ِإْن ك َها النَّ يُّ

َ
مَّ ِمْن َيا أ

ُ
ٍة ث

َ
ف
ْ
ط

ُ
مَّ ِمْن ن

ُ
َراٍب ث

ُ
ِمْن ت

ٍة 
َ
ق
َّ
ل
َ
ْيِر ُمخ

َ
ٍة َوغ

َ
ق
َّ
ل
َ
ٍة ُمخ

َ
مَّ ِمْن ُمْضغ

ُ
ٍة ث

َ
ق
َ
 .(5الحج: ) ...[َعل



اى خلقو! كه تاسو د بیا راژوندي كېدو په باره كې په شك كې یئ، نو یقیًنا مونږ تاسو له خاورې ژباړه: 

و د هغه اوالده پیدا كړه( له یو څاڅكي )مني( نه، بیا له پرنې نه پیدا كړې یئ، )ستاسو نیكه ادم( بیا )م

 . تام الخلقت وي او ناقص الخلقت وي  وینې نه، بیا له یوې غوښ ې بوټۍ نه

ای د عقل خاوندانو ! ای هغو کسانو چې د حق تعالی د وجود څخه انکار کوئ او د پلمې په  -څلورم

 ټوګه په ساينس او علمي انکشافاتو تکيه کوئ .

نوي علم او ساينس دا ثابته کړې ده چې جنين د مور په رحم کې په دريو پردو کې پوښل شوی وي چې دا 

پردې په سترګو داس ې څرګنديږي لکه يو پرده ، دا پردې د )منياري ،خوربون او فايض ي ( په نوم یاديږي 

. 

 قرآنکريم د امی پيغمبر په وسيله داس ې خبر ورکړی دی :

  ] :قال سبحانه
ْ
ُك َيخ

ْ
ل
ُ ْ
ُه اْل

َ
ْم ل

ُ
ك ُ َربُّ

َّ
ُم اَّلل

ُ
ِلك

َ
ٍث ذ

َ
ال
َ
َماٍت ث

ُ
ل
ُ
ٍق ِفي ظ

ْ
ل
َ
ًقا ِمْن َبْعِد خ

ْ
ل
َ
ْم خ

ُ
َهاِتك مَّ

ُ
وِن أ

ُ
ْم ِفي ُبط

ُ
ُقك

ُ
 [ ل

 (.6الزمر: )

هغه تاسو د خپلو میندو په خیټو كې پیدا كوي، یو قسم پیدا كول، وروسته له بل قسم پیدا ژباړه: 

 .دغه هللا ستاسو رب دى، بادشاهي خاص د هغه لپاره ده كولو نه، په دریو تیارو كې،

 همدارنګه قرآنکريم د امي پيغمبر په ژبه د بحر له تلې څخه خبر ورکوي چې : 

ا َوِحْجًرا َمْح ]
ً
َجاج  َوَجَعَل َبْيَنُهَما َبْرَزخ

ُ
ح  أ

ْ
ا ِمل

َ
َرات  َوَهذ

ُ
ب  ف

ْ
ا َعذ

َ
َبْحَرْيِن َهذ

ْ
ِذي َمَرَج ال

َّ
[ ُجوًراَوُهَو ال

 . ( ۵۳)الفرقان 

ژباړه : او هللا همغه ذات دی چې دوه دريابونه يې سره يو ځای کړي دا يو ډير خوږ او تنده ماتوونکی ، او 

 . دا بل ښه تريو مالګين دی او بيا يې د دواړو په مينځ کې پرده پيدا کړې ښه منع کړ شوې 

هغه وخت د کشف او مشاهدې ورکوي چې کې قرآن کريم د بحر د تلې څخه خبر په داس ې يو عصر 

هيڅ وسائل نه وو ، چې دا د قرآن اعجاز دی او د قرآن منکرينو ته ستر پيغام دی چې دا کتاب د رب 

 . هرې برخې او حالت څخه خبر او عالم دی لهالعاْلين لخوا نازل شوی چې د خپل مخلوق 

 .قرن په آخر کې د بحرنو د جالوالی مسئله کشف کړه ۱۸مګر بشر د 



ای د حق تعالی څخه منکرينو ! نوي علم او ساينس دا ثابته کړې ده چې د انسانانو ګوتې يو شان  -پنځم

نه دي بلکي د هر انسان د ګوتې نښ ې او جوړښت جال جال دی چې يو له بله فرق لري ، په ملياردونو 

 انسانان دي خو د ګوټې نښ ې يې يو له بله فرق لري او يو شان نه دي .

تصادف دی ؟ او که دا د ستر خالق )جل جالله ( کار دی چې هر انسان يې په جال قواره ، جال آیا دا هم 

 غږ او جال نښو پيدا کړی دی او د هر انسان د اعمالو لپاره يې دفتر جال کړی دی .

  :]هللا سبحانه وتعالی د خپل قدرت د نښو يادونه کوي :
َ
َي َبَنان ِ

َسو 
ُ
ْن ن

َ
ى أ

َ
اِدِريَن َعل

َ
ى ق

َ
 .(4القيامة: ) [ُه َبل

ولې نه! )جمع به يې كړو(، په داس ې حال كې چې مونږ په دې قادر یو چې د ده )هډوكي او( د ګوتو ژباړه:  

 .بندونه )هم( برابر كړو 

ای ملحدينو ! تاس ې چې د خالق له وجود څخه انکار کوئ او په خپلو اوهامو تکيه کوئ او وايئ  -شپږم

تصادفي پيدا شوي دي ؟ نو ای د عقل خاوندانو ! د شاتو د مچيو د  چې هر څه د طبيعت تابع دي او

 ژوند له نظم او تنظيم څخه هيڅوک انکار نش ي کوالی ، دغو مچيو ته چا د ژوند نظم وښولو .

ِلي]
ُ
مَّ ك

ُ
وَن ، ث

ُ
ا َيْعِرش َجِر َوِممَّ ِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ

ْ
ِخِذي ِمَن ال ِن اتَّ

َ
ْحِل أ ى النَّ

َ
َك ِإل ْوَحى َربُّ

َ
َمَراِت  َوأ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
ِمن ك

اء ِللنَّ 
َ
ُه ِفيِه ِشف

ُ
َوان

ْ
ل
َ
 أ
 
َتِلف

ْ
خ َراب  مُّ

َ
وِنَها ش

ُ
ُرُج ِمن ُبط

ْ
 َيخ

ً
ال
ُ
ل
ُ
ِك ذ ِ

ِكي ُسُبَل َرب 
ُ
اْسل

َ
ْوٍم ف

َ
ق ِ
 
 ل
ً
ِلَك ْلَية

َ
اِس ِإنَّ ِفي ذ

ُروَن 
َّ
ك
َ
 . ( ۶۸-۶۷النحل :[ )َيَتف

ژباړه : او ستا رب د شاتو د مچی په زړه کې ور واچوله چې په غرونو، ونو او هغو لوړو او دنګو ځايونو 

ته کې ځانونو ته ځالی جوړې کړئ ، بيا هر ډول ميوې وخورئ او په هغو ليارو والوزئ چې خپل رب در 

آسانه کړې دي ، د هغو له ګيډو نه په مختلفو رنګونو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفاء 

 . ده . په رښتيا چې د فکر کوونکي قوم لپاره په دې کې لويه نښه او دليل دی

يو ځمکه چې له زېړې ، خړې او سور رنګ خاورې او يو قسم معدني موادو ترکيب او يو قسم  -اوم  

اوبه چې له )اوکسجن او هايروجن( څخه ترکيب شوې مګر رنګ رارنګ نباتات او رنګ رارنګ ميوې 

 زرغونوي 

 آيا دا هم تصادف دی ؟

[ 
َ
ْم ِمْنُه ش

ُ
ك
َ
َماِء َماًء ل َزَل ِمَن السَّ

ْ
ن
َ
ِذي أ

َّ
ِسيُموَن ُهَو ال

ُ
َجر  ِفيِه ت

َ
ْيُتوَن  *َراب  َوِمْنُه ش ْرَع َوالزَّ ْم ِبِه الزَّ

ُ
ك
َ
ُيْنِبُت ل

ُروَن 
َّ
ك
َ
ْوٍم َيَتف

َ
 ِلق

ً
َية

َ
ِلَك ْل

َ
َمَراِت ِإنَّ ِفي ذ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
ْعَناَب َوِمْن ك

َ ْ
ِخيَل َواأل  .(11، 10النحل: ) [َوالنَّ



لي كړې، چي يوه برخه ئې ستاسو څښاك او يوه برخه ئې اوبه ناز  پاسهاو دى هغه ذات دئ چي له ژباړه: 

ئې وني او بوټي دي چي تاسو )څاروي په كي( څروئ، ېه همدې سره تاسو ته نباتات، زيتون، د خرما 

 چي په دې كي ګوني، او ان
ً
خامخا لويه نښه ده د هغو خلقو وراو د مېوو ډول ډول راشنه كوي، يقينا

 لپاره چې ښه غور او فکر کوي .

ْبِصُروَن  ]او په خپل ځان کې فکر نه کوئ :  -آتم
ُ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ْم أ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
 .(21الذاريات: ) [َوِفي أ

ژوند او مرګ د څه لپاره ؟ ولی ژوند شوې ؟ او ولې مري؟  او د خپل بدن جوښت ته دې نظر نه کوي ؟ 

 برخه د بدن کې .چې يو طبيب په هغه کې شپږ يا دولس کاله تحصيل او زده کړي کوي ، هغه هم په يو 

 پس له عقل او فکر څخه کار واخله توبه وباسه د خپل خالق له بغاوت څخه الس واخله .

بل هيڅ هدف  واو نورو د دوزخ له اور څخه نجات وموم مونږمونږ چې دغه هڅې کوو ددې لپاره چې 

ی دی د چا د آفرين نلرو ، هيڅ متاع مو هدف نه ده زمونږ اجر پر هللا تعالی دی او په هغه مو توکل کړ 

 او رد هيڅ پروا نلرو .

ِذيَن آَم 
َّ
 ِلل

ًّ
وِبَنا ِغال

ُ
ل
ُ
ْجَعْل ِفي ق

َ
 ت

َ
يَماِن َوال ِ

ْ
ا ِباإل

َ
ِذيَن َسَبُقون

َّ
َواِنَنا ال

ْ
َنا َوإِلِخ

َ
ِفْر ل

ْ
َنا اغ  َرِحيم  َربَّ

 
وف

ُ
َك َرؤ َنا ِإنَّ  ُنوا َربَّ

 آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاْلينو 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينوصلى هللا 

 عقلي دالئل رد الحاد  –دوهم

 د امام ابی حنيفه رحمه هللا دليل :

يو ملحد د ابو حنيفه رحمه هللا څخه د هللا تعالی د وجود او خلقت دليل و غوښتلو ، ابو حنيفه رحمه 

 : چې مسئلې ته ور داخل شو ته ما ته ووايه چېمخکې له دې  : هللا ملحد ته وويل

يو کښتۍ ) چې د هغې تختې خود به خود له ونو څخه جال کيږي او پخپله کښتۍ ورڅخه جوړيږي او بيا 

خپله باريږي ( په وسائلو بار بېړۍ د کوم چلوونکي پرته د درياب په سختو موجونو کې حرکت کوي او 

 . ( پخپله خالي کيږي او بيرته ځي په سمه توګه خپل مقصد ته رسيږي ) او



داس ې کېدل نا ممکن دي او دا هيڅ عاقل نش ي منالی ،  : د هللا تعالی د وجود څخه منکر )ملحد( وويل

ابو حنيفه وويل : افسوس ستا په حال ، ته چې دا مني چې يو کوچنۍ کښتۍ د کښتۍ چلوونکې پرته 

دات چې د حکمت څخه ډک دي پيدا کوونکی حرکت نش ي کوالی نو څنګه د ځمکې او آسمانونو موجو 

 او اداره کوونکی نلري ؟ ايا ددې ستر جهان موجوديت د هللا تعالی پرته څنګه ممکن وي ؟

 . ملحد سکوت او بې ځوابه شو ، حق ته تسليم شو او د امام په وسيله يې ايمان راوړ 

 . ( مناقب ابی حنيفه للمکي ، شرح العقيده الطحاویة)

 لک رحمه هللا :دليل امام ما

د امام مالک څخه چا د هللا تعالی د وجود دليل وغوښتلو هغه په ځواب کې وويل : د ژبو او غږونو 

 اختالف .

و ګورئ په نړۍ کې څومره ژبې دي او څومره انسانان ؟ خو په ژبو کې يې فرق دی . او د هر انسان غږ د 

 بل انسان د غږ سره فرق لري .

 .(78صـ1(، )معارج القبول لحافظ حكمي جـ334صـ 2)تفسير الرازي جـ

 دليل امام شافعي رحمه هللا :

څه دليل لري چې د مخلوق پيدا کوونکی هللا تعالی ته د شافعي څخه ځينو ملحدينو پوښتنه وکړه چې 

 دی ؟

 تاس ې دا قبلوئ چې د توت د پانې رنګ ، بوی او خوند يو شان دی ؟ هغوی وويل : هو  شافعي وويل :

شافعي ورته وويل : پس دا د توت پاڼې چنچۍ خوري وريښم ورڅخه وځي او د شاتو مچۍ يې خوري 

شات ورڅخه وځي او پسه يې خوري پچې ورڅخه وځي نو دغو شيانو ته دا خاصيت چا ورکړی حال دا 

 وو . ( کسان ۱۷چې يوه ګياء ده؟ نو هغوی قبوله کړه او د هغه په الس يې ايمان راوړ او د هغوی شمير )

 .(78صـ 1(، )معارج القبول لحافظ حكمي جـ333صـ 2؛ )تفسير الرازي جـ

 دليل امام احمد رحمه هللا : 



څخه چا د هللا تعالی د وجود په باره کې پوښتنه وکړه هغه ورته وويل : د هګۍ څخه د چرګوړې د احمد 

موښوکه سوروي يو ليدونکی او  وتل چې نه کومه الره لري او نه هم دروازه ، د ننه خوا څخه يې پر خپله

 اورېدونکی او د ښکلي صورت حيوان ورڅخه وځي .

 .(78صـ1)معارج القبول لحافظ حكمي جـ 

 د ملحد د عقل تول :

او انکار مثال داس ې دی لکه چې په الره يو کس تير شوی وي او د قدمونه  د حق څخه د ملحد د عقل

نښ ې يې موجودې وي نو دا نښ ې د انسان په ترېدو داللت کوي خو ملحد وايي زه دا نښ ې نه منم ځکه ما 

په دغه الره د انسان ترېدل نه دي ليدلي . يا په غره باندې څه مخکې باران شوی وي او ْلد وي چې 

 . باران نښه ده خو ملحد وايي نه ْلدېدل نه منم ځکه ما باران نه دی ليدلی ْلدېدل د

د هللا تعالی د وجود څخه د دوی انکار همداس ې دي چې د هللا تعالی د قدرت د ټولو نښو او اثارو څخه 

 انکار کوي.

 ای ملحده !

 آیا ته خپل عقل وينې ؟ پخپل بدن کې دې روح وينې ؟ 

 کله چې ته د هللا تعالی روح نش ي ليدالی نو هللا تعالی به څنګه وويني . نو

ته د ْلر د مشاهدې کولو حتى هغه ته د نږدې کېدلو توان نلري نو د سترې هستۍ د څښتن د لېدلو 

 توان به څنګه ولرې ؟

 

 

 

 

 



 رد د ملحدينو او مستشرکينو د شبهاتو 

 آيا سپوژمۍ له ځانه نور لري ؟

ِذى ] ليکلي دي چې په قرآن راغلی:يو ملحد پخپله پاڼه کې .اسالم عليکم ورحمة هللا پوښتنه : 
َّ
َباَرَك ال

َ
ت

ِنيًرا َمًرا مُّ
َ
َمآِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسٰرًجا َوق  الُفرقان) [ َجَعَل ِفى السَّ

ُ
 . (ُسۡوَرة

هغه له ْلر څخه رڼا انعکاس  سپوژمۍ رڼا لري حال دا چې سپوژمۍ رڼا نلري  راغلي چې په پورته آیت کې

 . کوي 

 : ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِنيًرا] َمًرا مُّ
َ
َماء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوق ِذي َجَعَل ِفي السَّ

َّ
 .(۶۱فرقان: ) [تباَرَك ال

َرُه َمَناِزَل ] دَّ
َ
وًرا َوق

ُ
َمَر ن

َ
ق
ْ
ْمَس ِضَياء َوال ِذي َجَعَل الشَّ

َّ
ِحَساَب ُهَو ال

ْ
ِنيَن َوال ِ

 َعَدَد الس 
ْ
ُموا

َ
 .(۵يونس:) [ِلَتْعل

وًرا) معنى دا ده چې له ځانه نور ولري او د (ِسَراًجا ، ِضَياء) د
ُ
ِنيًرا ،ن معنى دا ده چې خپله نور نلري  (مُّ

 . بلکي د ْلر څخه نور اخلي

خکې د هغه معنى او دې مطلب ته قرآنکريم سوونه کاله مخکې اشاره کړې ، مفسرينو سوونه کاله م

 . تفسير کړی مګر بشر ډير وروسته دا مسئله کشف کړه

وقيل ما بالذات ضوء وما العرض نور، وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق »وقال البيضاوي: 

 بعرض مقابلة الشمس واالكتساب منها
ً
 (.185/ 1تفسير البيضاوي  « )الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرا

 هللا سبحانه تعالی دا يعنې : 
ً
يو پخپل ذات کې روښنايي ده او بل عرض ي يا بل پورې تړلی رڼا ده ، او یقينا

بيان کړی چې هغه ْلر پيدا کړی چې له ځانه رڼا لري او د ْلر په مقابل کې یې سپوژمۍ پیدا کړی چې له ْلر 

 .څخه رڼا اخلي او هغه ته انعکاس ورکوي 

 . ذات، والنور ما كان بالعرضالنور، والضياء هو ما كان بال

قيل: الضياء أقوى من النور، وقيل: الضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان »وقال الشوكاني: 

 «بالعرض؛ ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس



وتفسير ، 118/ 2، وتفسير النسفي 120/ 4، وتفسير أبي السعود 512/ 1أنظر الكشاف للزمخشري 

/ 2، والبحر اْلديد 166/ 1، وروح اْلعاني لأللوس ي 615/ 2، وفتح القدير للشوكاني 185/ 1البيضاوي 

471. 

ددې څخه څوک انکار نش ي کوالی چې سپوژمۍ رڼا لري ، ټول يې په سترګو ويني چې په تياره شپه کې 

 . بيله خبره دهده ؟ عارض ي سپوژمۍ ځليږي او ځمکې ته يې رڼا رسيږي دا چې دا رڼا يې ذاتي او که 

 . دا موضوع مو بيان کړه چې د سپوژمۍ رڼا عارض ي ده له ْلر څخه يې اخيستي

 . څخه مطلب ستورې دي او يا هم د ځمکې او ْلر پرته نورې سيارې دي (البروج ) او د

 . فالبروج : قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي : البروج : النجوم

 . (363/  8” )تفسير ابن كثير“

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب

 هللا تعالی د زرق سره اسباب هم نازل کړي دي :

 :درنو چلوونکو اسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتو له یوه ملحد سره مخامخ شوم چې ويل يې د دغه پاڼې

 اخېستې ده بیا ولې خلک له لوږې مړه کيږيهللا تعالی د مخلوقاتو د رزق رسونه په خپله ذمه 

 .راکړل ډېره مهرباني به موي  که مو په دې اړه قناعت بخشه ځواب

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هو، هللا سبحانه وتعالی د ټولو ساه کښو رزق ورکوونکی دی ، داس ې چې د رزق سره يې د رزق اسباب 

 . هم نازل کړي دي

کړي ده او هر ساه کښ ته يې د خپل رزق د حاصلولو لپاره اسباب ورکړي ځمکه يې په باران زرغونه 

دي لکه: السونه ، پښ ې ، موښوکه او نور تر څو په ځمکه وګرځي کار او سعې وکړي او خپل ځان ته 

 . رزق برابر کړي 



وا ِفي ] : لقوله سبحانه وتعالی
ُ
اْمش

َ
 ف
ً
وال

ُ
ل
َ
ْرَض ذ

َ
ُم األ

ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
ْيِه ُهَو ال

َ
وا ِمْن ِرْزِقِه َوِإل

ُ
ل
ُ
َمَناِكِبَها َوك

وُر 
ُ
ش

ُّ
 .(۱۵اْللك: [ )الن

ژباړه : )هللا هغه ذات دی چې : ځمکه يې ستاس ې په واک درکړې ده ، نو په کونجونو او څنډو کې يې 

 . (وګرځئ او د هللا روزي وخورئ او بيرته همغه ته مو ورتګ دی

کار کولو حکم يې کړی دی ځکه هر ساه کښ ته اسباب  واضح شوه چې د ګرځيدو ، حرکت ، سعی او

ورکړ شوی دي ، او څوک چې اسبابو ته الس رس ى نلري ، مريض او معيوب وي نو په اسالم کې يې نفقه 

 . ورکول په خپلوانو فرض دي

 . هللا سبحانه وتعالی د باران په وورولو او د ځمکې په زرغونولو بنده ګانو ته رزق ورکړی دی

ِذ ]
َّ
َمَراِت ِرْز ال

َّ
َرَج ِبِه ِمَن الث

ْ
خ

َ
أ
َ
َماِء َماًء ف نَزَل ِمَن السَّ

َ
َماَء ِبَناًء َوأ ا َوالسَّ

ً
ْرَض ِفَراش

َ ْ
ُم األ

ُ
ك
َ
 ي َجَعَل ل

َ
ال

َ
ْم ف

ُ
ك
َّ
ا ل

ً
ق

ُموَن 
َ
ْعل

َ
نُتْم ت

َ
نَداًدا َوأ

َ
ِ أ

َّ
وا َّلِل

ُ
ْجَعل

َ
 .(۲۲، ۲۱البقرة: [ )ت

ړوله ، آسمان يې چت جوړ کړ او له پاسه يې اوبه را ژباړه: )هغه ذات چې ستاسو لپاره يې ځمکه وغو 

ښکته کړې ، په اوبو سره يې ستاس ې د خوراک لپاره ډول ډول مېوې را وښکلې . نو بايد تاس ې هم له هللا 

 . (پاک سره نور څيزونه برخه من ونه ګرځوئ 

ي د اسبابو پرته رزق مګر هللا سبحانه وتعالی د رزق په ورکولو کې پوره اختيار لري ، چا ته چې وغواړ 

 . ( ورکوي )لکه مريم رض ى هللا عنها ته

 . او چا ته چې وغواړي رزق ورباندې بندوي 

هُ ] : لقوله سبحانه وتعالی
َ
ْمَسَك ِرْزق

َ
ْم ِإْن أ

ُ
ك
ُ
ِذي َيْرُزق

َّ
ا ال

َ
ْن َهذ مَّ

َ
ْيِر ]،  (اْللک[ )أ

َ
اء ِبغ

َ
ش

َ
ْرُزُق َمن ت

َ
َوت

 .( آل عمران) [ ِحَساٍب 

 اال باهلل عليه توکلت و اليه انيبو ما توفيقي 

 ملر په ځمکه کې د طلوع او غروب محلونه لري ؟

درنو چلوونکو اسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتو له یوه ملحد سره مخامخ شوم چې هغه  دغه پاڼې

 . الندې موضوع باندې بحث کړی وو 



دیث) د کشاف تفسير همدارنګه ح( ۹۰-۸۳ْلر په ځمکه کې د طلوع او غروب محلونه لري )کهف 

۶۹۴/۲) . 

 . که ددې ځواب راکړئ مهرباني به مو وي 

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ٍة  :هللا سبحانه وتعالی فرمايي
َ
ُرُب ِفي َعْيٍن َحِمئ

ْ
غ
َ
ْمِس َوَجَدَها ت ِرَب الشَّ

ْ
 َمغ

َ
غ
َ
ا َبل

َ
ى ِإذ  .( ۸۶الکهف :) َحتَّ

يادونه کوي چې : هغه د لوديځ په لورې سفر کولو تر  ذوالقرنين()هللا سبحانه وتعالی د يو صالح بنده 

دې چې ورسيد ځای د پرېوتو د ْلر ته نو ذوالقرنين وموند دغه ْلر چې ډوبيدو په لويه چينه يا سيند کې 

 .چې له تورو خټو ډک وو ، يعنې داس ې یې په نظر راغی چې ْلر په همدې صحراء يا سيند کې ډوبيږي

سفر کوونکي ته هم ښکاري چې ْلر له اوبو وځي او په اوبو کې ډوبيږي ، او يا لکه څنګه چې په سمندر کې 

ځينې خلک په ښار کې د حساب معلومولو لپاره د ْلر ډوبيدو ځايونه په نښه کوي او داس ې څرګنديږي 

 داس ې نه وي 
ً
 .  چې ْلر د غره شاه ته ډوبيږي حال دا چې اصال

لته ډوبيږي نو داس ې شوق ورسره پيدا شو چې وګوري د يعنې ذوالقرنين داس ې ګمان وکړ چې ْلر همد

 . دنيا ودانۍ تر کومه ځايه پورې اوږه شوی ده . خو د هللا تعالی د ملک حدود يې معلوم نشو کړای

صه جوړونکي وايي چې ْلر په همدې چينه او همدې ځای کې ډوبيږي ياو دا چې ځينې قصصو واله او ق

 . زنادقو درواغ دي چې هيڅ اصل نلري د ابو خرافات او هيڅ اصل او حقيقت نلري دا اهل کت

 . ټولو مفسرينو اتفاق دید او په دې باندې 

 : جاء في تفسير ابن کثير

ْمِس  ] :وقوله ِرَب الشَّ
ْ
 َمغ

َ
غ
َ
ا َبل

َ
ى ِإذ أي: فسلك طريًقا حتى وصل إلى أقص ى ما يسلك فيه من األرض  [ َحتَّ

الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره  من ناحية اْلغرب، وهو مغرب األرض. وأما

ة والشمس تغرب من ورائه فش يء ال حقيقة له  .أصحاب القصص واألخبار من أنه سار في األرض مد 

 . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختالق ، زنادقتهم وكذبهم



ٍة  ] :وقوله
َ
ُرُب ِفي َعْيٍن َحِمئ

ْ
غ
َ
الشمس في منظره تغرب في البحر املحيط، وهذا شأن كل أي: رأى  [ َوَجَدَها ت

من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وهي ال تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه ال تفارقه 

 .()تفسير ابن کثير

 :جاء في تفسير القرطبي

 .كأنها تدخل في األرضفوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أنا نشاهدها في األرض اْللساء 

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب

 د يو سړي په نسبت د دوو ښځو ګواهي حق که مسئوليت ؟

السالم عليکم ، يو غير مسلم ليکي دي چې اسالم نارينه او ښځو ته مساوي حقوق نه دي ورکړي د 

 )البقره سورت دغه آیت 
َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل

َ
ون

ُ
ْم َيك

َّ
ِإن ل

َ
اِن ف

َ
ت
َ
( اشاره کوي چې ولي يو نارينه له دوو ښځو َرُجل  َواْمَرأ

 . سره مساوي شوی دی

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 . نوموړی په اشتباه کې دی ځکه د حقوقو او مسئوليت تر مينځ يې فرق نه دی کړی 

شريعت د نارينه شهادت او ګواهي ادا کول حق نه دی بلکي يو دروند مسئوليت او کار دی چې اسالمي 

 . په نسبت د ښځې لپاره تخفيف پکې کړی دی . او دا ګواهي د معامالتو په باره کې ده

 : هللا سبحانه وتعالی فرمايي

ْرَضْوَن ِمَن ا]
َ
ن ت اِن ِممَّ

َ
ت
َ
َرُجل  َواْمَرأ

َ
ْيِن ف

َ
ا َرُجل

َ
ون

ُ
ْم َيك

َّ
ِإن ل

َ
ْم ف

ُ
َِجاِلك

ِهيَدْيِن من ر 
َ
 ش

ْ
ِهُدوا

ْ
ش

َ
َهَداَواْست ن لشُّ

َ
ء أ

َرى 
ْ
خ
ُ
َر ِإْحَداُهَما األ ِ

 
ك
َ
ُتذ

َ
ْحَداُهَما ف

ْ
ِضلَّ إ

َ
 . (۲۸۲البقرة :) [ ت

ژباړه : او تاسو له خپلو )مسلمانانو( سړیو نه دوه ګواهان ګواه ونیس ئ۔، نو كه دوه سړي ګواهان نه 

ره چې وي، نو یو سړى او دوه ښځې )دې ګواه ش ي( له هغو ګواهانو څخه چې تاسو يې خوَښوئ، د دې لپا

 .كه په دواړو كې له یوې نه هېر ش ي؛ نو په دوى كې یوه به يې بلې ته وریاد كړ

 په ګواهۍ کې د نارينه په نسبت د دوو ښځو ټاکلو حکمت



په ګواهۍ کې محکمې ته تلل او حاضرېدلو ته ضرورت وي چې د يوې ښځې پر ځای دوې ښځې  -۱

 . مناسبې دي

ونو کې ښځې نابلده وي نو ځکه د هيرېدو امکان موجود وي که له په معامالتو او بيروني دروندو کار  -۲

 . يوې څخه هيره ش ي هغه بله يې ورياد کړي 

ګواهۍ او شهادت ادا کول يو داس ې مسئوليت دی چې د دوښمنۍ پيښېدو امکان هم پکې شته نو په  -۳

 . دې صورت کې د يوې ښځې پر ځای دوې ښځې مناسبې دي

 عليه توکلت و اليه انيبو ما توفيقي اال باهلل 

 د آسمان په باره کې د يوې شبهې ځواب :

ی یوه ملحد سره مخامخ شو زما نوم احمد ضياء دی له اسالم علیکم ورحمت هللا وبرګاتو له  پوښتنه:

مو په دې اړه قناعت بخشه ځواب راکړل ډېره که دی  یم چه په الندې مو ضوع کې يې بحث کړي 

 و وي .مهرباني به م

ایت ثابت دی * ساینس د اسمان (۳۲،االنبیا۳،ملک۱۲داوو اسمانونو موجودیت چه د قران په )طالق 

 په نوم څه ش ي نه پېژني

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اووه آسمانونه موجود دي ، د دنيا آسمان د ځمکې د پاره د چت حثيت لري د يو قسم  د شک پرته

 . سماوي مادي څخه جوړ شوي او په ستورو ښايسته شوی دی

ا] :هللا سبحانه وتعالی فرمايي
ً
ْحُفوظ َماء َسْقًفا مَّ َنا السَّ

ْ
 .(32األنبياء:) [ َوَجَعل

 . ی ژباړه : او ګرځولی دی مونږ آسمان چت ساتل شو 

َماء ِبَناء: ]او فرمايي  َوالسَّ
ً
ْرَض ِفَراشا

َ
ُم األ

ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
 .(۲۲البقرة:) [ ال

اصل دا دی چې د موجوده کائيناتو په اړه د بشر علم او احاطه ټول اټکلي او فرض ي دي ځکه بشر چې د 

پ( او يا فضايي کون او کائيناتو په اړه لږ اندازه معلومات وړاندې کړي دي د فلکي دوربين )تلسکو 



( 
ً
 په  (m/h 3000راکت په وسیله دي ، د فضايي راکت سرعت تقريبا

ً
ميله په يو ساعت کې چې تقريبا

( ټنه د سوخت موادو او انرژۍ ته ضرورت لري واضح خبره ده چې ددې لويې 104( دقيقو کې )8.5)

 هستۍ څيړنه به څنګه وکوالی ش ي ؟

( کيلو متره ژور خپل تحقيقات 20-13وانيدلي چې د ځمکې )د جيولوجي علماؤ تر اوسه پورې نه دي ت

طبقې الندې د )مګما( د اور لرونکې او اور غورځونکی طبقه ده چې هلته حرارت  )وکړي ځکه د )ميتل

 . ډير زيات دی

همدارنګه ساينس تر اوسه پورې نش ي کوالی د ْلر کره وګوري حتى د ْلر کرې ته ورنيږدي ش ي ځکه چې 

 . یحرارت زيات د

نو هغه بشر چې د خپلو پښو الندې ځمکې او پاس ْلر د کتلو توان نلري نو د لوړ آسمان )چې فاصله 

 يوازې هللا تعالی ته معلومه ده ( به څنګه وکتالی ش ي ؟

لکه د کائيناتو ، ځمکې ، ْلر او نورو په اړه چې ساينس ي معلومات اټکلي او فرض ي دي همداس ې د آسمان 

 . اټکلي ديپه اړه هم معلومات 

 آسمان يو کامل او محفوظ چت دی

 . پخوا به فالسفه او نورو ويل چې فضاء پورته همداس ې خالي ده مګر وروسته دا نظريه رد شوه

کشف کړه چې  (Drak Matter) کال کې د امريکا ناسا مؤسس ي د فضاء چاپيره يو تياره ماده 2007په 

 
ً
ميليون نوري کلونه ته رسيږي او مونږ پوهيږو چې د نور سرعت  2.5ضخامت يې ډير زيات دی چې تقريبا

 .( کيکو متره ته رسيږي 300000په يو ثانيه کې )

کال د  1916همدارنګه دوکتور هثيم طلعت وايي : ما خپله په فريک کې لوستلي کوم چې د اينشتاين د 

مجله کې نشر شوې او په کې  (annalen derphysic) ورقو کې ترتيب او د 60په نظريه خالصه وه چې 

 :ليکل شوي وو چې

موجود ستوري کوم چې تجلی کوي او پړکيږي همداس ې په فضاء کې ځای پر ځای شوي نه دي بلکي په 

داس ې يو آساس او بناء پورې ځوړند دي چې دغو ستورو د کتلې او جسم طاقت لري )أشهرشبهة 

 .( ها اْللحد/دوکتور هثيم طلعتيطرح



السماء بناء متكامل وسقف محفوظ ومرفوع، هذه اْلسألة أنا بحثت فيها في الفيزياء بنفس ي، في عام 

 60بين في أقل من  annalen derphysic لخص اينشتاين نظريته العامة في بحث نشر في مجلة 1916

هو نفسه بنية أساسيه تتأثر بطاقة  صفحة أن الفضاء ليس مجرد ستار تتجلى عليه الحوادث بل

تبدو لي النظرية إنها أعظم  ” األجسام التي يحويها وبكتلتها وقد علق ماكس برون على النظرية بقوله

إنجاز حققه الفكر البشري عن الطبيعة وأنها أعظم تركيب مذهل يجمع بين النظرة الفلسفية الثاقبة 

 ”.واإللهام الفيزيائي واْلهارة الرياضية

ذن السماء مبنية ويمكن أن تسقط ويمكن أن تنهار مادتها في أي لحظة ويمكن أن تصطدم اْلادة إ

كون 
ُ
% من مادة السماء بذرات عاْلنا اْلادي فينهار عاْلنا اْلادي في أي لحظة ويمكن أن 72اْلظلمة التي ت

 وحده هو الذي يمسك تتحول أكبر األفالك في عاْلنا إلى ثقوب سوداء وننهار في أي لحظة .. إذن هللا

 .( السماء أن تقع على األرض )دوکتور هثيم طلعت

له تياره مادي څخه  ٪۷۲نو ثابته شوه چې آسمان د سماوي مادې څخه جوړ شوی دی اټکل ښ ي چې 

 . تشکيل شوی دی ، آسمان جسمي او مادي جوښت لري چې هللا سبحانه وتعالی پخپل قدرت درولی دی

 تعالی دومره پراخه کائينات او هستي ده چې د انسان فکر هغه بالکل نش ي وروڼو او خويندو ! د هللا

 . کوالیاحاطه 

مونږ چې څه وينو ځمکه ، ْلر ، آسمان او نورې سياري او ددې په باره کې چې د بشر له لږو اټکلي څيړنو 

 . څخه اروو ، ددې څخه عالوه نوره هستي خو يوازې هللا تعالی معلومه ده

هللا صلی هللا عليه وسلم چې د معراج په شپه اووه آسمانونه ليدلي اوبيا تر سدرة اْلنتهى جناب رسول 

 .… پورې تللی نو دا به څومره هستي وي 

بس ددې څخه څرګنديږي که چا جعرافيه او جيولوجې لوستي وي نو د ځمکې له قطر او لويوالی به 

( ځله له ځمکې څخه 109ی دی ، يعنې ْلر )( ځله لو 109خبر وي خو د ْلر قطر بيا د ځمکې په نسبت )

 . لوی دی

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 ځمکه يو طبقه او که اووه طبقې :



اسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته يو ملحد وايي چې په قرآن کې د اوو ځمکو يادونه شوي )طالق  پوښتنه:

 . ايه ( مګر ساينس يوه ځمکه پيژني ۱۲:

 ځواب

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 : د جمهورو په نزد اووه ځمکې دي يا ځمکه له اوو طبقو څخه تشکيل شوې ده ، لقوله سبحانه وتعالی

ُهنَّ ]
َ
ل
ْ
ْرِض ِمث

َ ْ
َق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُ ال

َّ
 . ( ۱۲طالق :) [ اَّلل

 .ځمكې نه هم د دغو په مثلژباړه: هللا هغه ذات دى چې اوه اسمانونه يې پیدا كړي دي او له 

ِقَياَمِة » : او رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي
ْ
 ِبِه َيْوَم ال

َ
ِسف

ُ
ِه خ ِ

ْيِر َحق 
َ
ْيًئا ِبغ

َ
ْرِض ش

َ
 ِمَن األ

َ
ذ
َ
خ

َ
َمْن أ

َرِضيَن 
َ
ى َسْبِع أ

َ
 (.البخاري ) «ِإل

طبقو پورې عرق کړ يعنې: څوک چې د بل چا ځمکه په ناحقه تصرف کړي د قیامت په ورځ به تر اوو 

 . ش ي

 . او دا چې دا طبقې څرنګه دي يوازې هللا تعالی پرې پوه او عالم دی

ځينې مفسرين وايي د دغو طبقو تر مينځ فاصله ده او ځينې مفسرين وايي : دا طبقې سره نښتې دي او 

 . ( د آسمان په څير يې تر مينځ فاصله وجود نلري )تفسير القرطبي

رخو او طبقو په اړه د ساينس پوهان څيړنې او تحقيقات اټکلي دي په دې باره کې او د ځمکې د داخلي ب

انسان ته پوره علم نشته . ځکه انسان تر اوسه پورې يوازې په دې باندې توانېدالی دی چې د ځمکې 

( کيلو متره پورې وڅيړي او د هغه زيات امکان نلري ځکه په  20-13داخلي برخې د وسائلو په وسيله تر )

 . مګما حالت لري د دغه عمق او ژوروالی کې حرارت ډير زيات او هر څه 

معلومات له مخې ويل چې ځمکه له دريو طبقو څخه تشکيل  يپخوا ساينس پوهانو د اټکل او سطح

شوي ده ، مګر اوس وايي چې ځمکه له اوو طبقو څخه تشکيل شوې ده چې د هرې طبقې د موادو 

 . ي خاصيت او د حرارت درجه فرق لر 

 : د امريکا ساينس پوهانو ځمکه اووه طبقي ګڼې چې الندې شکل يې ترسیم کړی دی



 

پس ددې لويی هستۍ علم يوازې د هغه د خالق او مالک )جل جالله ( لره دی او مونږ په هغه څه 

 . پوهيږو د کوم يې چې د آسماني دين او وحی په ذريعه خبر راکړی وي 

 لت و اليه انيبو ما توفيقي اال باهلل عليه توک

 ځمکه کروي ده او که مسطح ؟

السالم عليکم ، په فيسبوک کې يو ملحد وايي ساينس ځمکه کروي بولي مګر په قرآن کې همواره ذکر 

 شوی ، که ددې ځواب مو را کړ مهرباني به مو وي 

 ځواب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

کولو لپاره هواره او مسطحه ده ، لقوله د ځمکې بيروني سطح د انسانانو او نورو مخلوقاتو د ژوند 

َماء ِبَناء : سبحانه وتعالی  َوالسَّ
ً
ْرَض ِفَراشا

َ
ُم األ

ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
 .(۲۲البقرة:) ال

مګر په مجموع کې د ځمکې کره د اوبو د بحرونو ، د ځمکې الندې برخو او ټولو اجزاوو سره کروي 

ُر  ] : شکل لري ، لقوله سبحانه وتعالی ِ
و 
َ
ْيِل ُيك

َّ
ى الل

َ
َهاَر َعل ُر النَّ ِ

و 
َ
َهاِر َوُيك ى النَّ

َ
ْيَل َعل

َّ
 (۵الزمر:) [  الل

 : جاء في شبهة يطرحها اْللحد / دوکتور هيثم طلعت

أما عن بسط األرض فهذه حقيقة ال تمنع من تكورها، وقد نقل ابن تيمية إجماع علماء اإلسالم على 

بل وينقل  587/  6ألف سنه كما جاء في مجموع الفتاوى، كروية األرض ودورانهـا واإلجماع منقول منذ 

َعى  ا َمْن ادَّ مَّ
َ
اإلجماع أيضا ابن الجوزي وابن حزم .. ويقول ابن تيمية كلمة عجيبة في ذلك حيث يقول َوأ

نَّ َمَعُه َدِليال ِحَس 
َ
ِلَك َوِإْن َزَعَم أ

َ
ُهَو ُمْبِطل  ِفي ذ

َ
 ف

َ
ة نَّ ِكَتاَب َوالسُّ

ْ
 ال

ُ
اِلف

َ
ا َما ُيخ فاألمر قد حسمه القرآن … اِبيًّ



ْيِل{ )
َّ
ى الل

َ
َهاَر َعل ُر النَّ ِ

و 
َ
َهاِر َوُيك ى النَّ

َ
ْيَل َعل

َّ
ُر الل ِ

و 
َ
وال يكون تكوير إال … ( سورة الزمر5وقال فيه كلمته } ُيك

 ! على سطح كرة

 لومړی ځمکه پيدا شوې او که آسمان ؟

درنو چلوونکو اسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتو له یوه ملحد سره مخامخ شوی يم چه په الندې  د پاڼې

 موضوع بحث کړي دی که مو په دې اړه قناعت بخشه ځواب برابر کړ ډېره مهرباني به مو وي 

ایت کې وایی (۱۲-۹سوال: ځمکه له آسمانه مخکې او که آسمان ترځمکې دمخه پیداده ؟ د )فصلت 

ایت کې وایی اول اسمانونه بیا ځمکه  (۳۳-۲۷نه له ځمکې څخه وروسته پیدا دی. )النازعات اسمانو 

 .پیدا ده

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُه ] : لومړۍ ځمکه او بيا آسمان پيدا شوی، لقوله سبحانه وتعالی
َ
وَن ل

ُ
ْجَعل

َ
ْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوت

َ ْ
َق األ

َ
ل
َ
خ

عَ 
ْ
ِلَك َربُّ ال

َ
َداًدا ذ

ْ
ن
َ
يَن أ ِ

َ
 . (۹فصلت :) [اْل

َماِء ،  ى السَّ
َ
مَّ اْسَتَوى ِإل

ُ
 .(۱۲فصلت : ) ث

ْرَض َبْعَد ] : او د آسمان وروسته د ځمکې د پاسه نور اسباب پيدا شوي دي ، لقوله سبحانه وتعالی
َ
َواأل

ِلَك َدَحاَها
َ
َرَج ِمْنَها َماَءَها ] : او د ]دحاها[ تفسير داس ې دی(  ۳۰النازعات :) [ ذ

ْ
خ

َ
النازعات ) [ َوَمْرَعاَهاأ

:۳۱) . 

 : ابن عباس رض ى هللا ددې دواړو آيتونو جمع داس ې کړې ده

اعلم أوال أن ابن عباس رض ي هللا عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن 

ي يومين، ثم هللا تعالى خلق األرض أوال قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا ف

 .دحا األرض بعد ذلك، وجعل فيها الرواس ي واألنهار وغير ذلك

 .فأصل خلق األرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك، بعد خلق السماء

َرَج ِمْنهَ 
ْ
خ

َ
ِلَك َدَحاَها{ ولم يقل خلقها ثم فسر دحوه إياها بقوله: }أ

َ
ا ويدل لهذا أنه قال: }َواألرض َبْعَد ذ

 . ( [. )تفسير ابن کثير و فتح القدير و تفسير الطبري 31النازعات:] {َماَءَها َوَمْرَعاَها



 د کائيناتو د پيدايښت په ورځو کې د يوې شبهې ځواب:

اسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتو له یوه ملحد سره مخامخ شوی يم چه په الندې موضوع  پوښتنه:

 بحث کړي دی که مو په دې اړه قناعت بخشه ځواب برابر کړ ډېره مهرباني به مو وي 

ایت یې په شپږو ورځو کې وایی ( ۴د نړی پیدایښت په شپږو ورځو که په اتو کې شوی دی د )سجده  -۱

 .تونه یې بیا په اتو ورځو کې وایېای( ۱۲-۹) فصلت

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هللا سبحانه وتعالی ځمکه او آسمانونه او د هغه تر مينځ شيان په شپږو ورځو کې پيدا کړي دي ، لقوله 

ا] : سبحانه وتعالی يَّ
َ
ِة أ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّ

َ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُ ال

َّ
 . (۴السجدة ) [ ٍم اَّلل

ْرَض ِفي َيْوَمْيِن ] : آیت شريف کې فرمايي ۱۰او  ۹او د فصلت په 
َ
َق األ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
ُفُروَن ِبال

ْ
َتك

َ
ْم ل

ُ
ك ِئنَّ

َ
ْل أ

ُ
ق

يَن  ِ
َ
َعاْل

ْ
ِلَك َربُّ ال

َ
نَداًدا ذ

َ
ُه أ

َ
وَن ل

ُ
ْجَعل

َ
ْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها  *َوت

َ
َي ِمن ف ْرَبَعِة َوَجَعَل ِفيَها َرَواس ِ

َ
َواَتَها ِفي أ

ْ
ق
َ
َر ِفيَها أ دَّ

َ
َوق

اِئِليَن  لسَّ ِ
 
اٍم َسَواء ل يَّ

َ
 . ( ۱۰-۹فصلت :) [ أ

د پورته آيت کريمه ظاهري معنى داس ې راځي چې په دوو ورځو کې ځمکه پيدا شوې او څلورو ورځو کې 

ه ده او دا ډول کيږي داس ې ن ۸آسمانونه چې ټولې ورځې کې د ځمکې نور ضرورويات او په دوو ورځو 

 . معنى غلطه او د ټولو تفسيرونو خالف ده

بلکي ددې معنى دا ده چې ځمکه په دوو ورځو کې پيدا شوې ، او په دوو نورو ورځو کې په هغه باندې د 

پاسه غرونه نصب شوې او د رزق اسباب او نور برابر شوي دي ، يعنې يوازې ځمکه په دوو ورځو کې 

 .و د هغه د ضرورياتو پيدايښت ټول په څلورو ورځو کې شوی دیپيدا شوې ده او د ځمکې ا

 مونږ وايو د کابل څخه تر کندهار پورې 
ً
  ۵۰۰مثال

ً
 ۱۱۰۰کيلو متره الره ده او تر هراته پورې تقريبا

کيلو متره الره ده (  ۱۱۰۰+۵۰۰کيلو متره الره ده نو ددې خبرې معنى دا نه ده چې د کابل نه تر هراته )

 ۶۰۰کيلومتره او د کندهار څخه تر هرات پورې  ۵۰۰دا ده چې د کابل څخه تر کندهار پورې بلکي معنى 

 . کليومتره کيږي ۱۱۰۰کيلومتره چې ټوله الره 



يعنې د ځمکې او د هغه پاسه غرونو ، سيندونو ، چينو ، او ژونديو مخلوقاتو د رزق د اسبابو 

 . پيدايښت ټول په څلورو ورځو کې پيدا شوی دی

َضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن ] اتې دوو ورځو کې آسمانونه پيدا شوي دياو پ
َ
ق
َ
،او په ( ۱۲فصلت :) [ ف

 . دې معني باندې د ټول امت ، ټولو مفسرينو او ټول اهل لغت اتفاق دی

 : جاء في تفسير ابن کثير

في يومين آخرين، ثم َدَحى  وخلق األرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء، فسواهن

األرض، وَدْحُيها: أن أخرج منها اْلاء واْلرعى، وخلق الجبال والجماد واْلكام وما بينهما في يومين آخرين، 

ِلقت األرض وما فيها من ش يء في أربعة أيام،  } فذلك قوله: } َدَحاَها { وقوله
ُ
خ

َ
َق األْرَض ِفي َيْوَمْيِن { ف

َ
ل
َ
خ

 .ومينوخلقت السماوات في ي

 : و جاء في تفسير القرطبي ، الطبري و اضواء البيان

سوى األربعة األيام التي خلق فيها األرض، فوقع خلق السموات واألرض في ستة أيام؛ كما  [ِفي َيْوَمْيِن  ]

اٍم ]قال تعالى:  يَّ
َ
ِة أ ْرَض ِفي ِستَّ

َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
على ما تقدم في }األعراف{ بيانه. قال مجاهد: ويوم من  [خ

الستة األيام كألف سنة مما تعدون. وعن عبدهللا بن سالم قال: خلق هللا األرض في يومين، وقدر فيها 

أقواتها في يومين، وخلق السموات في يومين؛ خلق األرض في يوم األحد واالثنين، وقدر فيها أقواتها يوم 

ألربعاء، وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة، )تفسير قرطبي ، ابن کثير ، الثالثاء ويوم ا

 . (الطبري ، اضواء البيان

 . ټول تفاسير او د اهل عرب او عجم ټول علماء په همدې معنى متفق دي

 د ام مؤمنين عايش ې رض ی هللا عنها د واده په اړه د يوې شبهه ځواب

اسالم دوښمن د بی بی عایش ې رض ى هللا عنها په ازواج نيوکه کوي  السالم عليکم ، په فيسبوک کې يو

 . چې د هغې سن کم وو، په دې اړه ماته تفصيلي ځواب راکړی څو هغه ته ځواب ووايم

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم



کلنى کې واده کړی او د پورته ذکر شوې  ۹رسول صلی هللا عليه وسلم د عايش ې رض ى هللا عنها سره په 

 : هه ځواب داس ې دیشب

د هغې لومړی خواستګار جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نه وو بلکي د هغه څخه مخکې  –اول 

 . د هغې خواستګارې کړې وه چې د هغې پر کمال داللت کوي ” جبير بن مطعم“

خولة بنت »پخپله جناب رسول صلی هللا عليه وسلم د هغې خواستګارې نه ده کړې بلکي  – دوهم

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ته د هغې سره د واده کولو وړانديز وکړ او رسول صلی هللا « لحکيم ا

عليه وسلم ته يې وويل چې هغه ډيره صالح ميرمن ده او د داس ې چا لور ده چې هغه خپله تاته په ټولو 

 . صحابوو کې خوښ دی چې دا ابوبکر صديق رض ى هللا عنه دی

حقيقت دی چې د ګرمو مناطقو نجوني او ځوانان ژر بلوغ ته رسيږي مګر د سړو دا يو ښکاره  : دريم

 . مناطقو وروسته بلوغ ته رسيږي

 : شبكة األلوكة ليکي

إن الفتاة البيضاء في أمريكا قد تبدأ في البلوغ عند : “-وهي طبيبة أمريكية-” دوشني“كما تقول الدكتورة 

ا أيًضا أن أول حيضة السابعة أو الثامنة، والفتاة ذات األصل ا إلفريقي عند السادسة. ومن الثابت طبيًّ

 .”تقع بين سن التاسعة والخامسة عشرة (menarche واْلعروفة باسم )اْلينارك

پورې بلوغ ته  )۸-۷(وايي : په امريکا کې سپين پوستې نجونې ” دوشنى“لکه څنګه چې امريکايي ډاکتره 

لنى څخه وروسته او همدارنګه دا يو ثابت طبي اصل دی چې رسيږي او افريقايي اصله نجونې له شپږ ک

 . کلونو کې مينځه راځي( ۱۵ -۹لومړی حيض چې د مينارک په نوم یاديږي د )

 : راپور ورکړی چې March 12, 2014 په تاريخ (healthwise) همدارنگه صحي ادارې 

girl’s first menstrual period. A first period usually happens after breasts, pubic hair, and 

underarm hair have begun to grow. Menarche is a sign of growing up and becoming a 

woman. It can happen as early as about age 9 or up to age 15. (Healtwise 12march 2014) 

که جناب رسول هللا صلی هللا عليه په هغه عصر کې په واده کې د سن تفاوت عيب نه وو ، ځ : څلورم

 .کلن ځوان له څلویښت کلنې کونډې سره واده کړی  ۲۵وسلم 



په سيرت او تاريخ کې ددې هيڅ ثبوت نشته چې هغه عصر کې دې کوم کافر د خديجې او يا عايش ې رض ى 

کوي چې دا هللا عنهما په واده باندې نيوکه کړې وي ، نو هغه وخت د کافران اقرار په دې باندې داللت 

کار د ټولنې په عرف کې کوم عيب نه وو که نه کافرانو به همغه وخت يو پيغور ورڅخه جوړ کړی وو 

 . مګر دا ثابت حقيقت چې هغه بلوغ ته رسيدلې وه او څه د عيب خبره نه وه

 . نو څرګنده شوه چې دا يوه بې اصله ادعا ده

 م مؤمناتو د تعدد حکمت أد 

ډول کې په فيسبوک کې ملحد دی چې هيڅ دين هم نه مني خو سره له دې د دين په شعائرو او فروعات 

 . ډول نيوکې کوي ، چې يوه يې دا ده چې ولې ستاسو پيغمبر له نهو ښځو سره واده کړی دی

 ځواب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ً
 ۵۰هللا عنها سره تير کړل . يعنې تر کاله له خديجه رض ى  ۲۵جناب رسول صلی هللا عليه وسلم تقريبا

کلونه د ژوند اساس ى مرحله بلل ( ۵۰-۲۵کلنۍ پورې يې له خديجې رض ى هللا عنها سره ژوند تير کړ چې )

 : کيږي او وروسته يې د الندې مصلحتونو لپاره د نورو ښځو سره واده کړی دی

په دې سلسله کې د رسول صلی په ښځو کې د دين خپرول او ښځو ته د دين د احکامو رسول چې  -۱ 

 . هللا عليه وسلم هره بی بی يوه د دين دعوتګره وه

نورو قومونو او ولسونو ته دين رسول ، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د ځينو ښځو سره په دې  -۲

 . خاطر نکاح کړې ده څو د نورو قومونو امداد او قوت د اسالم د نصرت او دعوت لپاره جلب کړي 

څخه په امن کېدل ، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د ځينو قومونه د ښځو سره په دې  د شر -۳

 . خاطر نکاح کړي ده تر څو د خپلولی په خاطر د هغوی د شر او ضرر څخه په امن وي 

 خلکو ته  -۴
ً
او د ځينو سره يې په دې خاطر نکاح کړې ده څو د هغوی سرپرستي وکړي او ددې کار عمال

لکه د سوده رض ى هللا عنها سره چې په رنګ کې ډيره ضعيفه وه ،هغې د حبش ى د دوهم تعليم ورکړي 

هجرت وروسته خپل خاوند له السه ورکړی وو او د هغې ټول قوم کافر وو که خپل قوم ته تللې وای يا 



به يې په قتل رسوله او يا به سختې شکنجې ورکولې او يا به يې له اسالم څخه ګرځوله نو ځکه رسول 

 .  صلی هللا عليه وسلم د هغې د حفاظت او سرپرستى پخاطر له هغې سره واده کړی دیهللا

 له مينځه وړولو په موخه واده  -۵
ً
او د ځينو ښځو سره د جاهليت د زمانې د باطلو رواجونو د عمال

وو ،  کړی دی لکه : د جاهليت په زمانه کې د بيګانه اوالد د زوی بللو او ګرځولو او محرم ګڼلو رواج

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم د همدې باطل رواج د له مينځه وړلو لپاره د زينب رض ى هللا عنها سره 

 . واده کړی دی

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت واليه انيب

 په نکاح کې د ښځو د تعدد حکمت 

د دوهم کې المي نړۍ د يوې ښځې څخه عالوه بلې ښځې سره واده کول يو اثتسنايي حالت دی چې په اس

نو هيوادونو کې تر يو فيصد کم ده لکه زمونږ هيواد او سوريه کې يو يواده فيصدي ډيره کمه ده په ځ

نو حاجتونو له مخې دوهم يفيصد ته رسيږي په مصر کې دری څخه تر څلور فيصده پورې ده چې د ځ

 : واده ته ضرورت پښيږي چې هغه حاجتونه او اسباب په الندې ډول دي

 :د ښځې مرض  -۱

که چېرې ښځه ناروغه وي چې اوالد يې نه پيدا کيږي څرنګه چې د نکاح يو هدف نسل دی نو په دې 

 . وجه بل واده ته ضرورت پښيږي څو د نسل سلسله جاري ش ي

 :د نارينه د شهوت زياتوالی  -۲

 ځنو سړيو ته هللا تعالی زيات جنس ي قدرت ورکړی وي 

 :د ښځو د شمير زياتوالی  -۳

اسالم په دې اړه پخوا خبر ورکړی دی چې په آخر وخت کې به د ښځو شمير زيات ش ي نظر سړيو ته او 

 . دا په ثبوت رسيدلې خبره ده

 : ه کې ليکيتدوکتور وهبة الزحيلي په فقه اسالمي و ادل



، وأما تعدد الزوجات فهو أمر ناد
ً
ر إن نظام وحدة الزوجة هو األفضل وهو الغالب وهو األصل شرعا

استثنائي وخالف األصل، ال يلجأ إليه إال عند الحاجة اْللحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم 

 .ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة ألسباب عامة وخاصة

أما األسباب العامة: فمنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في األحوال العادية بزيادة نسبة 

أوربا، أم في أعقاب الحروب، كما حد ث في أْلانيا بعد الحرب العاْلية األولى، إذ  النساء، كشمال

 إلى أربعة أو إلى ستة، فقامت النساء األْلانيات بمظاهرات يطالبن 
ً
أصبحت نسبة النساء للرجال واحدا

 .باألخذ بنظام تعدد الزوجات

اْلصلحة والرحمة، وصيانة النساء وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخالقية، تقتضيها 

عن التبذل واالنحراف، واإلصابة باألمراض الخطيرة مثل مرض فقد اْلناعة ) اإليدز(، واإليواء في ظل 

 من البحث عن األصحاب الوقتيين، أو حمل 
ً
بيت الزوجية الذي تجد فيه اْلرأة الراحة والطمأنينة،بدال

عن الرغبة في االتصال الجنس ي )فقه االسالمي وادله /  الفتات في مواطن إشارات اْلرور يعلن فيها

 . (استاد دوکتور وهبة زحيلي

 : ژباړه

 چې د يوې ښځې نظام غوره دی او همدا د شريعت اصل دی مګر په ځ
ً
نو استثنايي حالتونو کې د ييقينا

اسالمي اصل خالف دوهم واده ته حاجت پښيږي چې د یوې څخه عالوه نورو ښځو سره واده کول په 

نو عامو او خاصو شرايطو په يشريعت کې نه واجب دي او نه يې هم په دې اړه ترغيب ورکړی بلکي د ځ

 :عام شرايط لکه یمباح دکې صورت 

عادي حاالتو کې وي لکه په شمالي اورپا کې په که  د ښځو د زيادت او د سړيو د کمي معالجه کول هغه

و کې لکه په آْلان کې چې د لومړي نړيوال جنګ څخه د ښځو د نسبت زياتوالی او په جنګي شرايط

 د يو 
ً
سړي په سر به څلور او يا  هوروسته د نارينه شمير د ښځو په نسبت ډير کم شو داس ې چې تقريبا

 . شپږ ښځې رسيدلې بيا آْلاني ښځو مظاهرې وکړي چې په واده کې د ښځو شمير زيات کړ ش ي

و تعدد يو اخالقي او ټولنيز ضرورت دی او ددې ضرورت نو حاالتو کې د ښځينو په همدې خاطر په ځ

په وجه تعدد يو مصلحت او رحمت دی ځکه ښځې د انحرافاتو او خطرناکو امراضو لکه ايډز څخه 

ساتي او ښځه يوه سرپناه مومي چې په هغه کې په اطمنان او راحت سره ژوند کوالی ش ي ، د هغه 

نيول کيږي چې په عامه الرو او محلونو کې يو بل ته د جنس ي بې الرېتوب او نا مشروع ملګريو مخه 

 . جنس ي رعبت کولو اشارې کوي 



 :د ميړه او ښځې تر مينځ اختالف  -۴

نې وخت د ميړه او ښځې تر مينځ تعلقات خرابيږي خاوند د طالق پر ځای دوهم واده ته ترجح ورکوي يځ

 « الل إلى هللاأبغض الح»ځکه هللا تعالی ته په ټولو حاللو کې طالق بد دی 

ځکه طالق دايمي فراق دی کيدای ش ي د دوهم واده په وجه د ښځې اخالق او سلوک سم ش ي او هغوی 

 تر طالق ورکولو څخه ښه الره ده
ً
 . په دې الره کې رقابت وکړي چې دا الره واقعا

 په اسالم کې د مرتد د سزا حکمت 

ه زما تيرى پوشتنى چسته ډيره ډيره مننه كوم علماؤ مشرانو د سالمونو او احترام نه ورو  زما محترمو

جواب كړى، هيله ده چه د ډيرو هغو كسانو شكونه به ورباندې ليرى شوي وي چه  په علمي داليلو مو

 .خوارانو په داليلو نه قانع كيدل ېوالړ شوي وو او ماغوند د ناوړو تبليغاتو له امله ورته را

همدغه سلسله كى نن سبا ډيره تاوده ده وړاندى كوم هيله اوس ستاسو حضور ته نوى موضوع چه په 

د قاصرى مطالعى له مخى يي په مبارك قران كې   مرتد سزاده چه زما او هغه د اچوی ا ورباندې و ڼكوم ر 

صريح حكم نشته،دوى دا سْوال هم كوي چه عيسايي مسلمان كيدلى ش ي نو مسلمان ولى خپل دين 

ومن شاء فليكفر(   لباره د)ال اكراه في الدين( او)فمن شاء فليؤمن بدلولى نه ش ي او د خپلى ادعا له

 داليل راوړي چه كيدى ش ي تاسو به هم لوستلي وي، اميد دى چه الزمه تشريح وركړى والسالم

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

يغات هم رښتيا هم چې دا لوی سوال مهمه مسئله ده ، او په دې اړه د اسالم دوښمنو او منافقانو تبل

وجود لري ، او دا سوال څو اړخونه لري ، چې د هللا سبحانه وتعالی په فضل او نصرت سره به د خپل 

 : وس موافق داس ې تفصيل ورکوو 

 :لومړي په اسالم کې د مرتد سزا 

په اسالم کې د مرتد ) څوک چې د اسالم څخه کفر ته ګرځيدلی وي ( سزا يې قتل ده ، هغه ته به دری 

ورکول کيږي تر څو که څه شکونه او شبهات ور پيښ شوې وي هغه لرې او توبه وباس ي او ورځې وخت 

 . کچېرې توبه ونباس ي هغه به د اسالمي محاکمې لخوا وژل کيږي



د مرتد قتل د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په نص سره ثابت دی چې د ټولو صحابه کرامو ، ائمه 

 . کرام او امت ورباندې اجماع ده

، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق« )ن بدل دينه فاقتلوهم»
ً
 . (رواه الجماعة إال مسلما

 . يعنې : چا چې دين بدل کړ )مرتد( شو هغه ووژنئ

ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،والتارك لدينه  »: او فرمايي

 . ( متفق عليه) « اْلفارق للجماعة

جايز نه دي مګر د دريو کسانو : واده شوي زنا کاره ، نفس  ( د مسلمان سړي د وينې تويول )وژل يعنې :

 . په نفس )قصاص ( او د دين ترک کوونکی د جماعت څخه جال شوي 

 . د شرعي احکامو د ثبوت لپاره څلور دالئل دي : قرآنکريم ، سنت ، اجماع او قياس

يم کې بیان شوي لکه : أقموا الصالة )ْلانځ ادا کړئ ( ، همدارنګه ځينې احکام په اجمالي توګه په قرآنکر 

د حج د فرضيت حکم شوی دی ، خو د تفصيلي احکامو او مناسکو تفصيل په سنتو کې راغلی دی ، د 

 . ْلونځ او حج د ادا کولو طريقه او کيفيت له رسول هللا صلی هللا عليه وسلم څخه ثابت شوی دي

تعالی د جانبه وحی ده ، د صحي او ثابتو سنتو څخه انکار په اجماع د څلورو ځکه چې سنت هم د هللا 

 . مذاهبو کفر دی

ِديُد  ]:  لقوله سبحانه وتعالی
َ
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 هل کتاب خپل دين بدلولی ش ي خو مسلمان خپل دين نش ي بدلوالی ؟ولي ا

دوى دا سْوال هم كوي چه عيسايي مسلمان كيدلى ش ي نو مسلمان ولى خپل  : سوال کوونکی زياتوي 

ومن شاء فليكفر(  دين بدلولى نه ش ي او د خپلى ادعا له لپاره د )ال اكراه في الدين( او)فمن شاء فليؤمن

 كيدى ش ي تاسو به هم لوستلي وي، اميد دى چه الزمه تشريح وركړى والسالمداليل راوړي چه 



 ځواب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

واضح خبره ده چې د اسالم په نزول سره پخواني آسماني اديان منسوخ اعالن شوي ، هللا سبحانه 

اسالم بر حق دين  وتعالی ته د قبول وړ دين يوازې اسالم دی ، اسالم ټولې نړۍ ته دعوت ورکوي چې د

 . ته تسليم ش ي

ِ اإِلْسالمُ : لقوله سبحانه وتعالی
َّ

يَن ِعْنَد اَّلل  ِإنَّ الِد 

مسلمان ځکه خپله دين نش ي بدلوالی چې د حق څخه د کفر ، طاغوت او ګمراهۍ ته طرف ځي او 

 . داس ې کول ستره تباهي ده او د هللا تعالی پر وړاندې ستر بغاوت دی

باطلو اديانو پيروان ځکه خپل دين اسالم ته بدلولی ش ي چې هغوی د کفر او  اهل کتاب او د نورو

 . ګمراهۍ څخه د حق طرف ته رجوع کوي 

 معنی څه دی ؟ [ال اكراه في الدين]

 : په تفسير کې څو اقوال دي« ال اکراه في الدين»د 

له واضحو دالئلو او لومړي : دا خطاب د هغه چا لپاره دی چې په دين کې نوي داخليږي ځکه چې اسالم 

حجت سره راغلی دی اکراه ته ضرورت نلري څوک چې اسالم ته داخليږي په بصيرت سره به داخليږي ، 

او هغه کس چې مرتد ش ي د هغه حکم جال دی چې يو ځل يې حق منلی او وروسته يې له هغه څخه 

 . انکار کړی 

دا خطاب خاص اهل کتاب لره دی ،  په تفسير کې بل قول دا دی چې« ال اکراه في الدين» دوهم: د 

هغوی که د اسالم او مسلمانانو پر وړاندې جنک نه کوي ، د اسالمي حکومت تر قيادت الندې جزيه 

 . ورکول غواړي نو د هغوی په ايمان راوړلو کې اکراه نشته

 . دريم قول: دا دی چې دا آیت شريف د جهاد په حکم سره منسوخ شوی دی

 : تفسير ابن کثير ليکي



ين[ أي: ال تكرهوا أحًدا على الدخول في دين اإلسالم فإنه بين واضح جلي دالئله وبراهينه ] ِ
َراَه ِفي الد 

ْ
ال ِإك

ال يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه هللا لإلسالم وشرح صدره ونور بصيرته دخل 

ه ال يفيده الدخول في الدين مكرها فيه على بينة، ومن أعمى هللا قلبه وختم على سمعه وبصره فإن

 .مقسوًرا

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ 

والتبديل إذا بذلوا الجزية . وقال آخرون : بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع األمم 

 . ( سالم )تفسير ابن کثير رحمه هللاإلى الدخول في الدين الحنيف دين اإل 

ُفْر معنى څه ده ؟﴾د ﴿
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
ِمْن َوَمن ش

ْ
ُيؤ

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
َمن ش

َ
 ف

ُفْر ﴿ : همدارنګه د
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
ِمْن َوَمن ش

ْ
ُيؤ

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
َمن ش

َ
[، معنى اختيار نه دی چې پر أمر 29الكهف: ]﴾ ف

راغلی دی چې په تهديد او وعيد باندې داللت داللت وکړي ځکه فعل مضارع مسبوق د الم أمر سره 

 داس ې فرمايلي دي چې
ً
 او وعيدا

ً
اَء  : کوي، يعنې : هللا سبحانه وتعالی تهديدا

َ
ِمْن َوَمن ش

ْ
ُيؤ

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
َمن ش

َ
ف

ُفْر 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اًرا﴿ : ،په دليل د دغه قول د هللا تعالی ف

َ
يَن ن اِْلِ

َّ
ا ِللظ

َ
ْعَتْدن

َ
ا أ  .﴾ِإنَّ

 دا ا
ً
 . لفاظ ذکر شوي بلکي تهديدا

 د مرتد د قتل حکمت څه دی ؟ 

 . یاسالم د انسان د پنځو سترو شيانو د ساتنې ضامن د: اول 

 . دين ، نفس ، نسل ، عقل او مال

 : چې ددې پنځو شيانو د حفاظت لپاره يې حدود وضع کړي دي ، لکه

 . د دين د ساتنې لپاره د مرتد وژل

 . د نفس د ساتنې لپاره قصاص

 . اتنې لپاره د زنا او بهتان حدودد نسل د س

 . د عقل د ساتنې لپاره د خمرو حد

 . د مال د ساتنې لپاره د غال او قطاع طريق حدود



  : دوهم

د مسلمانانو د يوالی او اجماع بنسټ او آساس عقيده او ايمان دی ، همدا عقېده او ايمان دی چې د 

مسلمانان سره وروڼه ګرځولي دي ، څوک چې د شرق څخه تر غربه او شمال څخه بیا تر جنوب يې ټول 

مسلمانانو اجماع او يوالی او بنسټ ته ضرر او صدمه رسوي عظيم جرم دی او د دغه جرم په وجه 

 . هغه ته د ارتداد سزا ټاکل شوي ده

 :دريم 

رسول مرتد په اسالمي ټولنه کې پر ډاګه د ظاللت او ګمراهۍ بيرغ پورته کوي ، د هللا تعالی ، د هغه د 

صلی هللا عليه وسلم ، اسالم او مسلمانانو پر وړاندې د جنګ اعالن کوي او د اسالم د تخريب کوښښ 

کوي ، تاس ې به هيڅکله داس ې مرتد نه وي ليدلی چې هغه دې کافر شوی وي او بیا دې آرام ناست وي 

خاطر د اسالم  بلکي هغه بيا د اسالم پر وړاندې عملي جنګ او تخريب ته الس اچوي ، نو په همدې

 . مبارک دين د دغه ناسور د له مينځه وړلو حکم کړی دی

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت واليه انيب

 : د يو غير مسلم د سوال ځواب

يو ورور مسيج راليږلی ؤ مګر مسيج يې رانه ورک شو چې د مسيج متن يې داس ې ؤ : چې زما يو هندو 

ورکړ، هغه را ته وويل چې که زما د سوال ځواب راکړي زه اسالم  ملګری دی هغه ته مې د اسالم دعوت

 قبلوم ، هغه دا چې ستاسو خدای له چا څخه پيدا شوی دی ؟

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

چې د خپل رب صفتونه او نسب )د چا  :يو ځل جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ته مشرکانو وويل

 نه پيدا شوي ( مونږ ته بيان کړه چې بيا د مشرکانو په ځواب کې دغه سورت نازل شو :

َحد  
َ
ُ أ

َّ
ْل ُهَو اَّلل

ُ
َمُد  *ق ُ الصَّ

َّ
ْد  *اَّلل

َ
ْم ُيول

َ
ْم َيِلْد َول

َ
َحد   *ل

َ
ُفًوا أ

ُ
ُه ك

َّ
ن ل

ُ
ْم َيك

َ
 .َول

( چې هللا يو دی ، هللا بې نيازه دی )هللا ته هر څه محتاج دي ( ، نه ژباړه : )ووايه ای محمده ! دوی ته 

 ترې څوک پيدا دي او نه له چا څخه پيدا دی او نه د ده سيال څوک شته .



يعنې د هللا سبحانه وتعالی خاص صفت دا دی چې هغه یو دی په خپل زبوبيت او خدايي کې هيڅ شريک 

 نه ترې څوک پيدا شوي دی . نه لري ، نه له چا څخه پيدا شوی دی او

ځکه له بل چا څخه پیدا کيدل او يا ځېږول د تعدد او تکثر يا زيادت طريقه ده چې هللا سبحانه وتعالی 

ددې څخه پاک دی ځکه چې يوازې دی که الغياذ باهلل دوه يا څو خدايان وي نو د کائيناتو نظام ثابت 

و بل يې بل شانته چلوي ، او بل هر پالر چې زوی نش ي پاتې کيدای ځکه چې يو به يې يو شانته کوي ا

 دغه پالر زوال لري ځکه د ده پر ځای يې زوی ځای ناستۍ شو او د ټول مخلوق سلسله 
ً
ځېږوي اصال

همداس ې روان ده چې پلرونه مري او زامن يې پر ځای پاتې کيږي تر څه وخت پورې بيا هغوی مري او د 

خه هللا سبحانه وتعالی پاک دی ځکه که الغياذ باهلل زوال هغوی ځامن پاتې کيږي . چې ددې صفت څ

 ولري نو دا زرګونه کاله د کائيناتو نظام څوک چلوي ؟ او وروسته به يې څوک څلوي ؟.

پس زمونږ خالق )جل جالله( يوازې دی ، بې نيازه دی ، نه له چا څخه پيدا او نه ترې څوک پیدا شوی 

 دي او نه مثل او سيال لري .

 اهل کتاب له یوې مسلمانې جینۍ سره واده نش ي کولې؟ولې 

 اسالم علیکم ورحمته هللا وبرکاته

یو مسلمان ځوان کولې ش ي د یوې عيسوۍ جینۍ سره واده وکړي، مګر یو عيسوي ځوان د مسلمانې 

جینۍ سره واده نش ي کولې؟ دا پوښتنه رانه یو نارويژي کړې چې د نړۍ هیڅ مذهب نه مني. ستاسو نه 

 ه غواړم تر څو د اسالم په رڼا کی جواب راکړۍ مرست

 ځواب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 چې د کافر سړي سره نکاح وکړي که څه هغه کافر اهل کتاب وي ده مسلمانې ښځې ته جايز نه 

نكحوا اْلشركين] : لقوله سبحانه وتعالی
ُ
 . ( هت)فقه االسالمي وادل (221/2البقرة:[ )وال ت

ى ]: سبحانه وتعالی دا قول دی چې فرمايي سبب د حرمت د هللا
َ
ْرِجُعوُهنَّ ِإل

َ
 ت

َ
ال

َ
ِمَناٍت ف

ْ
ِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمؤ

َ
ف

ُهنَّ 
َ
وَن ل

ُّ
 ُهْم َيِحل

َ
ُهْم َوال

َّ
 ُهنَّ ِحلٌّ ل

َ
اِر ال فَّ

ُ
ك
ْ
 . (۱۰اْلمتحنه :) [   ال



نو ته بيرته مه ليږئ . ځکه چې ژباړه : او چې تاس ې ته معلومه شوه چې ايمان لرونکې دي ، نو بيا يې کافرا

 . مؤمنې ښځې کافرانو ته رواه نه دي او نه کافران هغوی ته رواه دي

ِئَك  ]: او فرمايی
َ
ْول
ُ
ْم أ

ُ
ْعَجَبك

َ
ْو أ

َ
ِرٍك َول

ْ
ش ن مُّ ِ

ْير  م 
َ
ِمن  خ

ْ
ؤ َعْبد  مُّ

َ
 َول

ْ
ِمُنوا

ْ
ى ُيؤ ِشِرِكيَن َحتَّ

ُ ْ
 اْل

ْ
نِكُحوا

ُ
 ت
َ
َيْدُعوَن َوال

اِر وَ  ى النَّ
َ
ِة ِإل َجنَّ

ْ
ى ال

َ
ُ َيْدُعَو ِإل

 
 . (۲۲۱البقره :) [  .… اَّلل

ژباړه : او هم مسلمانې ښځې مشرکانو ته مه واده کوئ تر څو چې مسلمان شوي نه وي . په يقين سره 

مسلمان مريی له مشرک اصيل څخه ډير غوره دی . که څه هم ستاس ې ډير خوښ شوی وي دا کسان 

 . ی پخپل اذن او حکم سره تاس ې ته د جنت او بښنې په لور بلنه درکوي د اور په لور بولې او هللا تعال

 . قرآن خپله حکمت بيان کړ چې هغوی تاس ې د اور طرف ته )کفر طرف ( بولې

امام کاساني په بدائع الصنائع کې ليکي چې : د مؤمنې ښځې نکاح کول د کافر سره ځکه حرام دي چې د 

 د مؤمنې ښځې د کافر کېدو وېره ده ځکه 
ً
چې خاوند يې هغه د خپل دين طرف ته بولي او ښځې عادتا

نو تر تأثير الندې راځي او لکه څنګه چې په آخر د آيت کې ورته اشاره شوې ړ خاوند تابع وي او د هغه د ک

د اور طرف ته بلنه کوي ، يعنې مؤمنې ښځې کفر ته دعوتوي . ځکه چې کفر موجب د اور ته  ېچې هغ

سره د مسلمانې ښځې نکاح د حرام طرف د دعوت سبب ګرځې نو د هغه سره ګرځي نو ځکه د کافر 

 . نکاح کول هم حرام دي

ِشِرِكيَن 
ُ ْ
 اْل

ْ
نِكُحوا

ُ
 ت
َ
قال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع: فال يجوز إنكاح اْلؤمنة الكافر؛ لقوله تعالى: َوال

. وألن في إنكاح اْلؤمنة الكافر خوف وقوع 
ْ
ِمُنوا

ْ
ى ُيؤ اْلؤمنة في الكفر، ألن الزوج يدعوها إلى دينه، َحتَّ

والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من األفعال ويقلدونهم في الدين، وإليه وقعت اإلشارة في 

اِر، ألنهم يدعون اْلؤمنات إلى الكفر، ى النَّ
َ
ِئَك َيْدُعوَن ِإل

َ
ْول
ُ
والدعاء إلى الكفر  آخر اْلية بقوله عز وجل: أ

. دعا
ً
 إلى الحرام، فكان حراما

ً
 داعيا

ً
ء إلى النار، ألن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر اْلسلمة سببا

 انتهى،

 يهود او نصارا ولي خپلو اديانو ته د دعوت حق نلري ؟

 اسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته

 دا چه مسلمان ته جایز نه دی چه يهودي یا نصراني ش ي

 جایز دی چه مسلمان ش ياو يهود او نصاری ته 

 .عقلی او شرعی دلیل پالس کی لری راسره یی شریک کړی ډیره ضروری مسله ده راته  پدی هکله که



 هللا د خير درکړی 

 په درنښت

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په رسالت او د قرآنکريم په نزول سره مخکېني آسماني کتابونه 

 ول منسوخ ش

او هللا سبحانه وتعالی اعالن وکړ چې نور د هللا تعالی په نزد قبول دين اسالم او د اسالم په نزول ټول 

 . اديان منسوخ او باطل دي

 ان الدين عند هللا االسالم

 :شرعي دالئل 

د حضرت عیس ٍى )عليه السالم( دين د قرآنکريم په نزول سره منسوخ شوی دی او حضرت  : اول 

لسالم( خپل قوم ته ويلی ؤ چې وروسته له ما څخه به بل پيغمبر راش ي چې د هغې نوم به عيس ى)عليه ا

 : احمد وي تاس ې بيا د هغه اطاعت او پيروی کوئ، لقوله سبحانه وتعالی

ا بَ 
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ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإن اَل ِعيس َ

َ
 ق

ْ
ًرا َوِإذ ِ

 
ْوَراِة َوُمَبش ْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ

ِبين   ا ِسْحر  مُّ
َ
وا َهذ

ُ
ال
َ
َناِت ق ِ

َبي 
ْ
ا َجاءُهم ِبال مَّ

َ
ل
َ
ْحَمُد ف

َ
ِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
 )6)الصف  ِبَرُسوٍل َيأ

 ژباړه : او ياد کړه هغه وخت کله چې وويل عيس ى زوی د مريمى خپل قوم ته ای بنى اسرائيلو زه تاس ې ته

د هللا تعالی راليږل شوی پيغمبر يم چې تصديق کونکی يم دهغه تورات چی مخکی له مانه راغلی او زېری 

ورکونکی د هغه پيغمبر چې له مانه به ورسته راش ي دهغه نوم به احمد وي، خو کله چې دوی ته راغی 

 . سره له ښکاره نېښانونو دوی وويل دا خو ښکاره کوډې یا جادو دي

 .)عليه السالم( يواځې اسرائيلي پيغمبر ؤعيس ى  : دوهم

عيس ى )عليه السالم( يواځې د اسرائيلو د قوم لپاره مبعوث شوی ؤ نه دی ټولې نړۍ لپاره چی قرآن کريم 

 : يې داس ې سپيناوی کوي 



م
ُ
ْيك

َ
ِ ِإل

َّ
ي َرُسوُل اَّلل ِ

 
ى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإن اَل ِعيس َ

َ
 ق

ْ
 َوِإذ

ياد کړه هغه وخت کله چې وويل عيس ى زوی د مريمې خپل قوم ته ای بني اسرائيلو! زه تاس ى ته  ژباړه : او

 . له لوري پيغمبر استول شوی يم (د هللا )جل جالله 

محمد رسول هللا )صلی هللا عليه وسلم ( د نبيانو ختم )ورستنى پیغمبر( دی يو عالمي پيغمبر دی قرآن 

 : هم يو عالمي آسماني کتاب دی

يْ مَّ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ُ ِبك

َّ
اَن اَّلل

َ
يَن َوك ِ
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َ
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ُ
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َ
َبا أ

َ
د  أ اَن ُمَحمَّ

َ
 40) احزاب ٍء َعِليًما ا ك
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 : ژباړه
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َ
َعاْل

ْ
ل ِ
 
ر  ل

ْ
 ِذك

َّ
 ِإْن ُهَو ِإال

 يعنې : قرآن يو عالمى کتاب دی

 
َّ
َناَك ِإال

ْ
ْرَسل

َ
يَن  َوَما أ ِ

َ
َعاْل

ْ
ل ِ
 
 ل
ً
 )107)االنبياء َرْحَمة

 .يعنې :محمد رسول هللا رحمت د ټول عالم دی

 :عقلي دالئل 

 نبوت ولی په محمد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ختم شو ؟ 

 :د هيڅ کوم بل پيغمبر نه ورسته بل پيغمبر نه راځی مګر په دريو علتونو

 . ته ضرورت وی چه بيا خلکو ته وړاندې ش ي او دی تللي وي چی د مخکې پيغمبر تعليمات له مينځه  -۱

 . نو دې ته ضرورت وي چه کامل ش ي د مخکې پيغمبر تعليمات کامل او پوره نه وي  -۲

چې نور قومونه او امتونه هم دی ته ورته  چې د پيغمبر تعليمات يوه قوم او امت ته خاص شوی وي  -۳

 . پيغمبر ته ضرورت ولري 

 . نو د نبوت سلسله هم ختمه شوې  و چه دغه دری واړه علتونه وجود نلري نو اوس واضح وين



موجود دی سوونه کاله کيږی خو  ځکه قرآنکريم هيڅ ضرورت نلري  تعليماتو ته نو اوسنى نړۍ نوي 

اوس هم په موزيم  مصحفديوه حرف تغير هم پکې نشته د حضرت عثمان )رض( د وخت ليکل شوی 

 .کې موجود دی

او افعال ټول په مکمل ډول په  دهغه اقوال صلی هللا عليه وسلم د ژوند کړنالرهد حضرت محمد 

 . کتابونو کی ساتل شوی دي

ته به  روان دي په ټوله نړۍ کې داس ې صلی هللا عليه وسلم د وخت تعليمات همغه د محمد رسول هللا

 . وايې چه همدا اوس پيغمبر صلی هللا عليه وسلم ژوندی دی

 ل ش ى ٍء و هللا غنى عن ک

 د خنزير د غوښ ې د حرمت حکمت :

سالم علیکم ورحمت هللا! په دی هیله روغ جور اوس ئ ،،یوه ضروری پوختنى سره مخ شوی کیداش ى ا

راته یی جواب کری دیر زیات خوشحال به شم ،،،هغه داس ى ده چی مسلمانان ولی دی خنزیر غوخه نه 

وست نه مونگ دیره گته تر السه کری ده دیر خوری ،،،نری مننه ستاسو دی کور ودان وی ستاس ى د پ

 خوخ یم ،،خوشحاله ژوند اولری 

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : اول 

په اسالمي شريعت کې د يو ش ي د حاللوالي او حراموالي اصل د ايمان څخه دی ، ځکه مونږ په قرآنکريم 

ټول مونږ د ولې او څنګه څخه  ايمان راوړی دی په قرآنکريم کې چې څه څيزونه حالل دي يا حرام هغه

پرته منلي دي ځکه په قرآن مو ايمان راوړی ، قرآنکريم د هللا تعالی د جانبه نازل شوی هر څه چې حالل 

يا حرام دي د هللا تعالی د طرفه او يا د پيغمبر صلی هللا وسلم د طرفه حالل يا حرام ګرځول شوي دي 

 . او قرآن او سنت دواړه وحی ده



چې څه حالل کړي او څه يې حرام کړي وي نو په هغه کې يې د خپلو بنده ګانو لپاره مصلحت  هللا تعالی

 : شته ، ځکه چې هللا تعالی د خپل پيدا کړي مخلوق په احوالو ښه خبردار دی ، لقوله سبحانه وتعالی

ِبير  
َ
 خ

 
ِطيف

َ
َ ل

َّ
 (. ۱۶سوره القمان :) ِإنَّ اَّلل

 چې هللا تعالی ډير 
ً
 . بريک بين او په هر څه خبردار دیيعنې : يقينا

 : دوهم

اسالمي شريعت د خنزير او نورو شيانو د حرمت تر څنګه د هغه د حرمت دليل هم ذکر کړی چې دغه 

شيان ]رجس[ پليتي ده او همدارنګه اسالمي شريعت هر هغه څه حرام ګرځولي دي کوم چې د انسان د 

 . عقل او صحت د پاره مضر وي 

ُه ِرْجس  ] : الیلقوله سبحانه وتع
ِإنَّ
َ
ْحَم ِخنِزيٍر ف

َ
ْو ل

َ
ْسُفوًحا أ ْو َدًما مَّ

َ
 أ
ً
وَن َمْيَتة

ُ
ن َيك

َ
 . ( ۱۴۵األنعام :) [ … أ

 ] : فرمايي همدارنګه هللا سبحانه وتعالی
َ
َباِئث

َ
خ
ْ
ْيِهُم ال

َ
ُم َعل ِ

َباِت َوُيَحر  ِ
ي 
َّ
ُهُم الط

َ
 .(۱۵۷االعراف ) [ َوُيِحلُّ ل

نه مطلب ټول هفه شيان کوم چې په هغه کې د انسان د بدن د پاره ګټه وي ، الطيبات )پاک څيزونه ( 

 بدن ته مضر نه وي ، عقل ته مضر نه وي ،

الخبائث )ناپاک څيزونه ( نه مطلب هغه شيان چې د انسان بدن ته زيان رسوي ګټور نه وي نا پاک او 

 . خبائث بلل کيږي

نزير په غوښه کې ډير خطرناک او وژونکي جراثيم د خنزير غوښه د انسان بدن ته ضرر رسوي او د خ

 . کشف شوي دي

،  (Japanese encephalitis) ، د دماغي التهاب ويروس (Nipah Virus) چې ځينې يې دا دي :د نيپا ويروس

 ، خبيثه باکتريا (salmonellosis) ، د سلمونيا باکريا (encephalomyocarditis) د زړه او دماغ ويروس

(bacillus antharacis)  او داس ې نور . 

هللا سبحانه وتعالی هيڅ ش ى بې ګټې نه دي پيدا کړي ، ددې حيوان ستره ګټه دا ده چې خطرناکې 

باکترياوې او جراثم د ځمکې له مخ څخه کوم چې د خپراوي او انتشار سبب ګرځي ټولوي او هغو ته پر 

 . خپل بدن کې ځای ورکوي 

ِبير  
َ
 خ

 
ِطيف

َ
َ ل

َّ
 ِإنَّ اَّلل



 هللا سبحانه وتعالی اعلمو 

 ایا په نړۍ کی جنګ او جګړی ته ملن وهونکي مسلمانان دي؟

! دنیت له الری می یوه بی دینه ته داسالم دعوت)بلنه( ورکړه، ههللا وبرکات ةلومړی اسالم علیکم وحم

کی لومړی جنګ او جکړه مسلمانانو شروع کړی، او د  ۍ خو هغه راته یو دلیل وړاندی کړ چی په نړ 

خپلی خبری د ثبوت او سپینوی لپاره یی د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم یو مبارک حدیث هم راته 

اَل وړاندی کړ، چی فرمایی وعن ابن عمر رض ي هللا عنهما : 
َ
 )) : أنَّ َرُسول هللا صلي هللا عليه وسلم ، ق
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ُ
َعل

َ
ا ف

َ
ِإذ

َ
 ، ف

َ
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َ
ك ى الزَّ

َ
َعال

َ
ى هللا ت

َ
(( ْم َعل

يِه 
َ
ق  َعل

َ
ف  . ُمتَّ

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ةٍ  : د اسالم په ابتداء کې جګړه د کفارو لخوا پيل شوې ده ، لقوله سبحانه وتعالی َل َمرَّ وَّ
َ
ْم أ

ُ
 .…َوُهْم َبَدُءوك

 . (13التوبة/)

صوبي جګړۍ په سترګه ګوري لکه څنګه اصلي خبره دا ده چې کفار جهاد ته د يو سياس ي ، اختالفي ، تع

چې د کفارو ټول جنګونه همداس ې دي ، د جهاد اصلي هدف ورته څرګند نه دی او يا خو څرګند دی 

 . طبعي خبره ده چې د حق څخه يې انکار کړی دی

♣♣♣♣♣♣♣ 

د جهاد هدف د مقابل لوري وژل ، ورانول ، تسخيرول ، او تر سياس ې سلطې الندې راوستل نه دي ، 

بلکي د جهاد يوازنی هدف دا دی چې ټول خلک د هللا تعالی دين ته تسليم ش ي ، د هللا تعالی وحدانيت 

 . ومني او د شرک او کفر څخه الس واخلي

 په دوو برخو ويشل شوی دی : دفاعي او قدامي
ً
 . چې جهاد عموما

قيام دی تر څو د هللا تعالی دفاعي جهاد د کفر ، ظلم او استبداد په مقابل کې د اعلی کلمة هللا لپاره 

ځمکه اسالمي سرحدات د کفر ، شرک او ګناهونو له شر څخه په امن او د هللا تعالی په ځمکه کې 

اسالمي شريعت حاکم ش ي ، کله چې کفار پر مسلمانانو باندې تيری وکړي باْلقابل پر مسلمانانو جهاد 



وا ِفي َسِبيِل ]:فرض دی ، لقوله سبحانه وتعالی
ُ
اِتل

َ
َ ال ُيِحبُّ  َوق
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ُ ْ
 . (190البقرة /)  [اْل

په الر کې د هغو کسانو سره جګړه وکړئ چې له تاس ې سره جګړه کوي خو له   ژباړه: او د هللا جل جال له

 . ان نه خوښوي چې له حده اوړيهغه کس  حد څخه مه تېرېږئ ، بې شکه چې هللا جل جال له

يَن ] : او فرمايي اِْلِ
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ُ
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َ
 [َوق

 . (193البقرة /)

نه ش ي او د هللا د دين ژباړه: او له دوی سره تر هغې جګړه وکړئ چې فتنه )شرک ، کفر او فساد( پاتې 

)حکم ( يوازې د هللا ش ي ، خو که دوی )له تېري ( الس په سر ش ي نو تېری له تېري کوونکو پرته پر بل 

 . چا نه دی روا

 : دوهم قدامي جهاد دی

د اسالم مقدس دين د هللا تعالی د جانبه د ټولې نړۍ لپاره غوره شوی دين دی ، اسالمي امت ته دنده 

چې ټولې نړۍ ته به دين رسوي ، مګر که چا د اسالمي دعوت مخالفت وکړ ، پر وړاندې سپارل شوې ده 

يې خنډ واقع شول د هغوی پر وړاندې به جهاد کيږي ځکه چې د رحمة لعاْلين دين مخنيوی کوي او که 

څوک يې مخالفت نه کوي ، د اسالمي دعوت پر وړاندې خنډ نه واقع کيږي نو هغوی به اسالمي 

 . جزيه ورکوي حکومت ته 

ُ » : لقوله بنى صلی هللا عليه وسلم
َّ

َه ِإال اَّلل
َ
ْن ال ِإل

َ
َهُدوا أ

ْ
ى َيش اَس َحتَّ اِتَل النَّ

َ
ق
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
رواه البخاري « )… أ

 . (33( ومسلم )24)

پس په دواړو حاالتو کې د جهاد هدف يوازې د هللا تعالی د دين قيام دی او د کفر او شرک له مينځه 

، داس ې چې ټول خلک د يو هللا تعالی په بندګۍ کې راوستل کيږي ، د انسانانو ، شيطان ، بتانو  وړل دي

 . او مخلوق له بندګۍ څخه به نجات ورکول کيږي

 . ا نه ده ، بلکي د هللا تعالی حکم دیډد جهاد حکم د مسلمانانو حکم او سياس ي اجن

♣♣♣♣♣♣♣ 

 :ه کوو او بيا يې د نورو جنګونو سره مقايسه کوو اوس په اسالم کې د جهاد تاريخ ته لنډه کتن



ې خښولې ، او ڼد اسالم نه مخکې په ټوله نړۍ کې د جهالت توره تاريکې وه ، په عربو کې خلکو ژوندۍ لو 

بد حال وو ، دا  سختپه اورپا کې يو انسان بل انسان خوړلو ، په فارس او روم کې او د هند په وچه کې 

ظلم او استبداد په مقابل کې اسالمي قيام وو چې د دغو ټولو ظلمونو ټغر يې د  د جهاد برکت وو او دا د

 . ابد لپاره ټول کړ

د روس سرې امپراطورۍ د افغانستان پر مظلوم ولس تيری وکړ ، غوښتل يې هغوی له دين څخه 

او حتى  وباس ي او خپل کمونيژم ورباندې وتپي ، دا د جهاد برکت وو چې افغان ولس ، ټول اسالمي امت

ټولې نړۍ ته يې د دغه سور ښامار څخه نجات ورکړ ، که جهاد نه وای ، نو نن به زمونږ هيواد د مسکو 

 . يوه برخه وه ، نسلونو به مو بې دينه او د حرم شريف په ځمکه به روسان واکداران وو 

م جوړولو نه نن زمونږ په هيواد يهودو او نصاوا تيری کړی دی هغوی يوازې د ملک په نيولو او غال 

 : راض ي کيږي بلکي زمونږ څخه دا غواړي چې د هغوی باطل دين ته تسليم شو ، لقوله سبحانه وتعالی

َتُهْم 
َّ
ِبَع ِمل

َّ
ت
َ
ى ت َصاَرى َحتَّ  النَّ

َ
َيُهوُد َوال

ْ
ى َعنَك ال ْرض َ

َ
ن ت

َ
 َول

ن خوندې کولو دا د جهاد برکت دی چې نن هغوی د خپلو شومو اهدافو د پلې کولو پر ځای يوازې د ځا

 . او د مرګ څخه فرار کولو ته متوجه دي

د جهاد هدف د ظلم ، کفر ، شرک ، ګناهونو ، قطاع طريقو څخه د مظلومانو نجات او په ځمکه کې د 

 . اسالمي شريعت او عدل قيام دی او بس

او ورانولو  مګر د کفري جنګونو ټول تاريخ د ظلمونو ، نا حقه وژلو ، قتلونو ، سختو مالي تاوانونو ،

 . پرته بل څه نه دي

په هره ځمکه کې چې د دوی مردار او خبيث قدمونه لګېدلی دي هلته به بيا نه امن ، نه آرامي ، نه د 

 . اسالمي شريعت تحکيم او نه به هم عدل ووينئ بس فقط په ځمکه کې د فساد جوړل يې هدف وي 

ژلو ، مالي تاوانونو او ورانيو ، دوښمنۍ پرته که دوهم نړيوال جنګ تاس ې مطالعه کړئ چې د بې شميره و 

ميليونه  41مليارده ډالره او په دغه جنګ  1154يې بله هيڅ ګټه نه وه ، ددې جنګ مالي خساره 

 . انسانان وژل شوي دي

 : جاء في موسوعة الفقهية



اء القنبلة الذرية م، وإلق1945م بعد استسالم أْلانيا في مايو 1945انتهت الحرب العاْلية الثانية فى سنة 

م، ونتج عن هذه الحرب خسائر فادحة فى األرواح 1945على اليابان واستسالمها فى سبتمبر سنة 

مليار 1154واألموال والعمران، كما أنها خلفت مشكالت اجتماعية عديدة، وقدرت هذه الخسائر بـ 

 .مليون قتيل بخالف الجرحى واألسرى. اهـ 41دوالر، وفقد فيها 

د کفر ، شرک ، بغاوت ، ګناهونو )سود ، قطاع طريق ، غال ، رشوت ، غصب ، شرابو بس جهاد 

څښلو ، فحشاء ( پر وړاندې مسلحانه قيام دی تر څو چې د هللا تعالی په ځمکه کې اسالمي شريعت 

 . حاکم ش ي

 و باهلل توفيق و صلی هللا تعالی علی محمد و علی اله وصبحه اجمعين

 قيام حکمتونه او ګټېپه اسالم کې د حدونو د 

 :د پنځو سترو حیاتي بنسټونو ساتل  -۱

د اسالمي شريعت د حدونو د قيام او د جرائمو پر وړاندې د مقابلې يو مقصد دادی تر څو د انسان 

 . دين ، نفس ، عقل ، نسل او مال وساتل ش ي : دغه حياتي بنسټيز اصول لکه

 د د دين د ساتنې د پاره د ارتداد حد ، د
ً
نفس د ساتنې د پاره قصاص ، د عقل د ساتنې د پاره د  مثال

شرابو څښلو حد ، د نسل د ساتنې د پاره د زنا حد او د مال د ساتنې د پاره د غال او قطاع الطريق حد 

 . ټاکل شوی دی

 :ټولنه د جرايمو د سخت توفان له بربادۍ ساتل کيږي  -۲

ل القائم على حدود هللا ، والواقع فيها، كمثل قوم مث» : جناب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايي

استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا 

، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما 
ً
وا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا استقوا مر 

، وإن أ
ً
 أرادوا، هلكوا جميعا

ً
 . ( )البخاري « خذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

ژباړه : مثال د هغه کسانو چې حدود هللا رعايت کوي او هغه کسان چې حدود نه رعايت کوي په مثال د 

مسافر پکې سپاره وي ( او د سورېدو د پاره بچه اچونه کوي په نتجه کې ځنې په )يوې کښتۍ دی چې 

طبقه کې ځای پر ځای کيږي ، د الندنی طبقي خلک د ابو د پاره د پاسنى پاسنى طبقه او ځنې په الندنی 

طبقې خلکو ته راش ي ، بيا يو له بله مشوره کوي چې د پاس طبقې خلکو مزاهمت به نه کوو ، ښه به دا 



 به د دریاب له اوبو څخه استفاده کوو ( ، او پاس 
ً
وي چې د ځان د پاره کشتۍ سورۍ کړو ) او مستقيما

نه اذيت کوو ، کچېرې د پاسنى طبقې خلک د الندنی طبقې خلک همداس ې آزاد پرېږدي او منع  کسان به

 . يې نه کړي نو ټول به هالک ش ي مګر که د هغوی مخه ونيس ى ټول به نجات ومومي

 :په ټولنه کې د جرائمو مخنيوی  -۳

واج مومي او خلک په ټولنه کې د فساد ، ګناه او منکراتو خپرول خطرناک دي ځکه په خلکو کې ر 

ورباندې اخته کيږي په ټولنه کې د فساد او فحشاء خپروونکو ته د سخت وعيد خبردارئ ورکړ شوی 

ِليم  ِفي  ]: دی ، لقوله سبحانه وتعالی
َ
اب  أ

َ
ُهْم َعذ

َ
ِذيَن آَمُنوا ل

َّ
 ِفي ال

ُ
ة

َ
اِحش

َ
ف
ْ
ِشيَع ال

َ
ْن ت

َ
وَن أ ِذيَن ُيِحبُّ

َّ
ِإنَّ ال

َيا َواْلِخَرةِ 
ْ
ن  (۱۹النور :) [ الدُّ

ژباړه : کوم کسان چه غواړي د مسلمانانو په ډله کې فحشآء خوره کړي شته دغو )کسانو ( ته په دنيا 

 او آخرت کې سخت دردوکی عذاب

 مخنوی کيږي. خپراوي د حدونو په قيام سره د فحشاء او منکراتو د 

 :د عالم بقاء  -۴

جګړې او دوښمنۍ مخنيوی  ينځيږي ، د خپل مد قصاص په نفاذ سره د ناحقه وينو تويولو مخنيوی کي

 . کيږي او بالخره په ټول عالم کې امن قايميږي

ځکه که قصاص وي نو قاتل د بل په قتل کې د ځان قتل بولي او په دې سره د ټولو ژوند خوندي کيږي 

 .(۱۷۹البقرة:) [ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب]:، لقوله سبحانه وتعالی

تاس ې لره دی په قصاص کې ژوندون ای خاوندانو د عقلونو ) لپاره ددې چې تاس ې ځان وساتئ  ژباړه : او

 .له نا حقه وينو تويولو څخه

 :دايمي امن  -۵

د حدونو په عملي کولو سره دايمي امن رامينځته کيږي او د جرائمو مخنيوی کيږي په حدودو کې دايمي 

د يوه حکومت او حاکم له موجوديت او ظاهري زور او امن ځکه دی چې دا د عقېدې سره تړاو لري نه 

 . قدرت سره

 :په خلکو کې د ګناهونو د وېرې خپرول  -۶



د حدودو په قيام سره په خلکو کې د ګناه د خطرناکو پايلو وېره خپرېږي او پوهيږي چې د ګناه دنيوي 

 . ونو څخه ډډه کوي عذاب دومره دی نو اخروي عذاب به يې څومره سخت وي چې په دې سره له ګناه

 :وقايه تر عالج غوره ده  -۷

څرنګه چې حدود د خلکو په عام محضر کې تر سره کيږي خلک د هغه څخه عبرت اخلي ، له ځان سره 

حساب کوي د خير د جلب او د ګناهونو په وقايه کولو کې کوښښ کوي ځکه د حد جاري کېدل ده ته 

 . عملي درس ورکول دي

 :ناه څخه د خلکو پاکېدل له ګ -۸

طبعي خبره ده چې په هره ټولنه کې ضعيف االيمانه ، شهوت پرسته او فاسد خلک وي چې غواړي فساد 

او جرائمو ته الس واچوي او په ټولنه کې ګناهونه تر سره کړي چې د حدودو په وسيله د دغو کسانو 

د ګناه او جرم کولو مخه نيول کيږي او ټولنه له ګناهونو څخه پاکيږي ، په ښکاره توګه هيڅ څوک 

 . جرئت نش ي کوالی

 :د مجرم اصالح  -۹

د حدونو د قيام بل مقصد دادی چې خپله مجرم اصالح کيږي هغه د زجر په ورکولو سره د آينده لپاره 

 . له جرمونو څخه را ګرځول کيږي

 :د عدل قيام  -۱۰

او په زاني باندې حد دی شرعي حدونه سراسر پر عدل والړ دي ، په قتل کې بامثل قتل او قصاص دی 

داس ې نه لکه ځنې طاغوتي فيصلې چې جرم يو کړی وي او په بدو کې ميړوخې او پيغلې ښځې ورکوي ، 

خو ددې انجام دوښمني ش ي چې په مکمل قوم کې تر ډير وخته د ناحقه وينې وي قتل يو کس کړی 

 . تويول دوام مومي

شريعت د راليږلو آساس ي هدف په خلکو کې د عدل قيام دی د هللا تعالی د جانبه د پيغمبرانو او اسالمي 

ِقْسِط  : ، لقوله سبحانه وتعالی
ْ
اُس ِبال يَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ِ

ْ
ِكَتاَب َواْل

ْ
َنا َمَعُهُم ال

ْ
نَزل

َ
َناِت َوأ ِ

َبي 
ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق
َ
 ل

 (۲۵الحديد  )



 چې مونږ خپل پيغمبران له خپلو ر 
ً
وښانه او څرګندو هداياتو سره وليږل او له هغوی سره ژباړه : يقينا

 . مو کتاب او تله نارل کړی ؤ تر څو پرخلکو کې عدل قايم ش ي

په احاديثو کې د عادل حکمران )هغه چې په اسالمي شريعت حکم کوي ( او ظلم نه کوي ډير فضيلت 

ځ د عرش تر سيوري الندی راغلی دی په يو متفق عليه حديث راغلي چې :اوه کسان به د قيامت په ور 

 . وي د هغې جملې به يو هم عادل امام وي 

اِلَماُم الَعاِدُل  –
َ
ه ا

ُّ
 ِظلَّ ِاال َّ ِظل

َ
ه َيوَم ال

 
ُهُم هللُا ِفي ِظِل

ُّ
 . ( البخاري او مسلم) ..…… َسبَعة   ُيِظل

 و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب

 يوې شبهې ځواب په اړه د د ښځې او نارينه د مساوات او حقوقو 

غواړم خپله پوښتنه پدې ډول ستاس ې حضورته وړاندې پوښتنه : السالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته،

كړم هغه دا چې اوس مهال دغرب څخه يوه را وارده شوي كليمه ) جندر ( په دولتي او نا دولتي ادارو كې 

د نارينه او چې دا دی يې او وركشاپونه نيول كيږي او هدف  اړه يي سيمينارونهكارول كيږي او په 

كه په  نر څرنګه سره ګډ كړي كه هغه په كار كي وي او ښځه اوښځينه د مساواتو تر عنوان الندې 

محرم څخه سفر او  نورو مسايلو كي وي حتي تر دې چې ځينې سريح اسالمي احكام لكه طالق ،بغير د

 .م تر سوال الندي راولي او نه يي مني او داس ې داس ې نور ه

 .ځواب راکړئ ، مننه موضوع ته يو په اسالمي داليلو هيله کوم چې دې 

 ځواب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

د حق او مسئوليت تر مينځ فرق دی ، ښځه د نفقي ګټلو لپاره د کور څخه وتلو ته مجبورول حق نه 

دروند مسئوليت اچول دي ، د بيګانه نارينه او ښځو اختالط او  دی بلکي د هغه پر سر باندې د يو

کډون د ښځو حق نه دی ، بلکي د ښځې کرامت تر پښو الندې کول ، د شهواني اعراضو لپاره کارول ، 

او په ټولنه کې جنس ي فساد جوړل او دوو مختلفو چارچونو ته چارت ورکول دي. ددې مسئلې تحليل او 

ې په الندې ډول بيانيږي :څيړنه څه بيان غواړي چ  

:د نارينه او ښځې مساوات  -اول   



 .يبشري کرامت په دايره کې تضمين کړي د انسانيت او مساوات د ېښځ نر او اسالم مقدس دين د د

 دا فـــرق د ید ی کـــې فـــرق ورکړشـــو او مســـئوليتونو دنـــدو  او نـــو حقونـــوينځ چـــه پـــه ځيـــم نـــر تـــر ښـــځې او د

کـــې  نـــر توګـــه پـــه ښـــځه او يچـــه دا اختالفـــات پـــه قطعـــ ید ی ســـره شـــو  نيولـــوکـــې  پـــه نظـــر فطـــري اختالفـــاتو

 .ي موجود و 

وظــــــايفو کــــــوم ويــــــش کــــــړی دی  يــــــا نــــــدو د حقوقــــــو او نځ دينــــــر تــــــرم ښــــــځی او اســــــالم مقــــــدس ديــــــن چــــــه د د

 .شوی دیسره  ښت په نظر کې نيولوړ جو  ي د فطر  اړخيز حکمت،مصلحت او هر د ډيرعادالنه،

ښــت ړ جو  ي فطــر  وظــايف پــه کاميــابۍ ســره ترســره کــوالی شــ ي چــه د يښــځه هغــه وخــت خپــل آساســ  يــا نــر

 وسپارل ش ي. دنده ور  مطابق وظيفه او

 
 
مـــور کيـــدلو لـــوړ  زړه ســـوي لرونکـــې ده نـــو ځکـــه ښـــځه د لـــوړ رحم،عـــاطفې او د ښـــځه نســـبت نـــر تـــه مـــثال

 .قابليت لري 

لپــاره شــپه پــه رڼــو ســترګو ســبا  خپــل بچــي ترســبا د نــا روغ وي  يــا اوالد نــارام کومــه شــپه يــې هغــه مــور وي چــه

 وکړای ش ي؟ نه  کوي آيا پالر به دومره حوصله

َســاء ِبَمــا ] :تعــالیســبحانه قولــه لنــر لپــاره ټــاکلی  د قيــادت يــواځې اســالم مشــري او ِ
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َ
  (۳۴)النساء  [ِلِهْم ف

نـو نـورو فضـيلت ور کـړی دی ېنې د دوی ته پـر ځېسړي پر ښځو حاکمان دي له دې کبله چې هللا ځ ژباړه:

 .ي لګوي ناو له دې امله چې نارينه )د ښځو لپاره( خپله شتم

کـور خـرب برداشـت کوي،لـه نـورو خلکـو سـره  سـړي د يعنې : نارينه ته د مشرۍ سپارلو حکمت دا دی چې:

 حکومـت مشــري او وي همدارنګـه د یقـوي جسـم لرونکـ لپــاره د خـارجي حوادثـو اجتمـاعی روابـط لـري او د

حقونـــو ســـاتنه  خلکـــو د ځکـــه حکومـــت داســـ ې يـــوه قـــوه وي چـــه د یمناســـب د د نارينـــه د پـــارههـــم  قيـــادت

حکومــت هغــه وخــت خپلــو موخــو تــه رســيدالی شــ ي چــه حــدود جــاري  وکــړای شــ ي،عدالت قــايم کــړي. خــو

 ظالم د ظلم مخ ونيس ى. د رم ته سزا ورکړی کړي،مج



حقونــو ســاتنه  خلکــو د د او مبــارزه ېوړانــد ظالم،جابر،بــدمعاش اومجــرم پــر چــه دغــه دنــده د دا خــو يــو

 فطري جوښت سره مناسبه نده. د ېښځ ده د يوه درنه دنده

ويــــره وي چـــه ښــــځه بــــه د  ېســـره دد لرلــــو د رحم،عــــاطفې او زړه ســـوي پــــه تـــه چــــه ښـــځه نســــبت نــــر بـــل دا

عـاطفې لـه مخـې بـه  خپـل رحـم،او راشـ ي او د ېحدودو پـه جـاري کولـو او مجـرم تـه د سـزا پـه ورکولـو کـې پـات

خلکـو  ګ او دتته سزا ورنش ي کړای. کله چه مجرم ته سزا ورنش ي کړای نو هيڅ کله هم د امنيت را مجرم

 حقونو ساتنه نش ي کيداي. د

 »وسلم فرمايي: جناب رسول هللا صلی هللا عليه
ً
 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 يعنې: هغه قوم به کامياب نه ش ي د کوم قوم چې د مشرۍ او قيادت چارې يې د ښځې په الس کې وي. 

تـــرړې  ګټلـــو لپـــاره د کـــور څخـــه بهـــر منـــډې ېنفقـــ ترڅـــو د ې خپـــل اهـــل عيـــال نفقـــه فـــرض شـــو  پـــه نارينـــه د

کســـب نـــه پيــــداکيږی نـــو ســــړی  کلـــه داســــ ې وخـــت هـــم راشــــ ي چـــه پــــه خپـــل ولـــس او ســــيمه کـــې کــــار او ووهـــي

 آيا ښځه داس ې کارونه کوالی ش ي؟  ګټلو لپاره سفر کوي،مسافرۍ کوي  ېنفق ملکونو ته د ې لر  ې لر 

خــــتالف پــــه وجــــه فــــرق لري(هغــــه وخــــت فطــــري ا کــــې چــــه د دنــــدو کــــې )پــــه کومــــو ښــــځه پــــه حقونــــو او نــــر او

ښـت ړ ښـځی يـا نـر فطـري جو  آيـا د ښـت سـره مسـاوي شـ يړ جو  ي ښځی فطر  کيدای ش ي چې د نر او مساوي 

 نه  ته څوک تغير ورکوالی ش ي؟

د  او دا ؟یده تجـــاوز نـــ وفطـــري خواصـــ ښـــځی پـــر د جوړښـــت خـــالف دنـــده ورســـپارل  ي فطـــر  ښـــځی د نـــو د

پالنې تـه  او ېاوالد روزن کور کار او د د مساواتو داعيان او حقوقو ښځی د ده دی؟ ښځی په حق کې ظلم ن

لپــــاره بــــی شــــميره  ېمــــى روزنــــيتعل د انســــانانو کــــې د ۍ داســــ ې حــــال کــــې چــــه نــــن ورځ پــــه نــــړ ه پــــ دنــــده نــــه وايــــې

انتظامـات او مصـارف پـه نظـر کـې نيـول  لـوی لـوی  ېمراکـز او ليليـ ينـور علمـ ،مکاتب،پوهتونونه اوېمدرس 

 شوي دي.

 ته هم دنده نه وايې؟ ېروزن يابتدايې بدن انسان آيا د

 او يا دا چې د ښځې د ميراث په برخه نيوکه کوي چې ولی ښځه د نارينه په نسبت نيمه برخه اخلي ؟



ښـــځه د پالرګنـــۍ او خســـرګنۍ دواړو طرفونـــو څخـــه ميـــراث وړي ، او د مهـــر اخيســـتلو حـــق لـــري ، د ميـــراث 

خــــرڅ او نفقــــه برابــــرول او همدارنګـــه مهــــر ورکــــول د نارينــــه مســـئله مــــالي مســــئله ده ، او مــــالي مســـئوليت ، 

 مسئوليت دی د ښځې مسئوليت نه دی ښځه خپله برخه او مهر ټول د ځان لپاره ساتلی ش ي .

 پس هللا تعالی د خپل پيدا کړې مخلوق په چارو ښه عالم او پوه دی.
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ژباړه : آيا هغـه څـوک نـه پـوهيږي چـې پيدايښـت يـې کـړی ؟ او هغـه لـه ډيـرو پټـو او بـاريکو شـيانو څخـه خبـر 

 دی .

 ګرانو خويندو!  فرانسوۍ ليکواله مريم هاري مسلمانو ښځو ته داس ې وايي:

تاسـو زمــونږ پــه پلونـو قدمونــه مــه ږدئ او زمـونږ د اروپــايې ښــځو څخـه پيــروي مــه کـوئ ځکــه تاســ ې پــه دې 

په کوم قيمت تر السه کړې خو زه تاس ې ته يو څه ويـل غـواړم او  يزادآنه پوهيږئ چې مونږ دغه کرکجنه 

وســيږئ پــر تاســ ې هللا اوالدونــو مهربانــه مينــدې ا چــې تاســو پــه خپلــو پــاکو کورنــو کــې پــاکې اوســيږئ د هغــه دا

 ؤلوى رحم کړى پر تاس ې يې په اسـالم کـې پـه واقعـي توګـه حقـوق پيـرزو کـړي تاسـو لـه نارينـه  (جل جال له)

خپلـــو  ســـره ســـيالې مـــه کـــوئ او ځانونـــه خوشـــ ي پـــه دغـــو مســـابقو کـــې مـــه ســـتړي کـــوئ کوشـــش وکـــړئ چـــې د

پلــو اوالدونــو مهربانــه مينــدې شــ ئ ميړونــو لــه پــاره مهربــانې او دردمنــې ښــځې ووســ ئ پــه خپلــو کورونــو کــې د خ

 مورولۍ وظايف سرته ورسوئ. او د

 : جريده په دې هکله يو مضمون لري چې وائي «االخبار» مصر د د

ميلوينـــه فرانســـوي  ٥|٢مضـــمون روحيـــه رانقلـــوو چـــې  هغـــې شـــکايت نـــامې د مـــوږ دلتـــه پـــه دې مقالـــه کـــې د

 ښځو په هغې کې امضاء کړى او ليکلي يې دي چې:

نارينـــه ووســـره د مســـاوي حقوقـــو د برابـــرې مســـئلې زښـــته انديښـــمنې کـــړي يـــو، د تـــردد او پريشـــانيو مـــوږ د 

سره مخامخ يو او همدغو انديښنو پر موږ خـوب حـرام کـړى او پـه دې لټـه کـې يـو چـې پـه څـه توګـه کـار او 

مسـاوات  څـو د ژونـد پـه ډګـر کـې د نارينـه سـره يـو ځـاى ژونـد تـر سـره کـړو، مـوږ د وظيفـه پيـدا کـړو چـې تـر

لټــې لــه کــورنۍ ژونــد څخــه دومــره ليــرې کــړي يــو چــې نشــو کــوالى پــه ويښــه خپــل ميړونــه ووينــو مــوږ يــواځې 

موږ ستړي يو، موږ نـور څخه ډوډۍ په دسترخوان ليدالى شو او بس، له دې مساوات د خپل ماشومان 

و لـه پـاره مهربانـه خپلـو اوالدونـ کـور ښـځې شـو او د له دې مساوات څخه نفرت لرو، موږ غـواړو چـې نـور د

 وسيږو.و ميندې 



 :ختيځ پوهه )فرانسوساجان( وائي

اى د ختيځ ښځې!  هغه څوک چې ستا په نوم چيغې او نـارې وهـې او تـا د حجـاب د کوزولـو او سـړي سـره د 

مسـاوات ډګـر تــه رابلـي دوى پـه تــا پـورې خنـدا او ســتا تـوهين کــوي او تـر تـا د مخــه يـې پـه مــونږ پـورې خنــدا 

 توهين کړى.او زمونږ 

 ښځه په ژوند کې تر سړي لويه نه ده مګر په يو څيز سره او هغه دا چې تر ځان لوى سړى جوړ کړي.

په ښځې توب کې د نيکمرغۍ او غوره والي اساس په شرم او حيا کيښودل شوى او کله چې ښځه له شـرم 

ورتـه هـر کلـه او چيرتـه يـې چـې او حيا څخه ووتله نو بيا بې تفاوتـه ده چـې کـه ښـ ي لـور تـه والړه او کـه چـ  ل

 سقوط وکړ.

 وروسته زياتوي :

 دا خلک چې د ښځې د ازادۍ ډنډوره غږوي.

 ښځې شړل دي. په رزق پس ې د تش په نامه ازادي ده، اما په معنوي لحاظ دا دا

 .ښځې بې واګو خوش ې کول دي يا په عبثياتو او شهواتو کې د

 .يستل ديښځې راو  يا له دين او اخالقي نيکمرغيو څخه د

ښځې ازادۍ ته پـه لـومړي ځـل هـر ډول نـوم او عنـوان ورکـول کيداشـ ي مګـر پـه پـاى کـې  په دغه تمدن کې د

 ښځې په فساد او له مينځه تلو منتج کيږي. يواځې د

 ! د يوې غربي ښځې فرياد مسلمانانو ښځو ته

حقونـو مشـره ده ( بنسـټ پـه نـوم د ښـځو د Feminenza)جوانا فرانسـيس( امريکـايي ښـځه ده چـې د )

، د غـــرب د مـــاحول او پـــه غربـــي ډيموکراســـ ۍ کـــې د ښـــځو د احوالـــو او حقوقـــو څخـــه پـــرده پورتـــه کـــوي او 

 مسلمانانو ښځو ته داس ې وايي :

 همداسـ ې ۱۹۶۰تر اوسه پورې د يوې طبعې ښځې ژوند لرې ، مونږ امريکايي ښځو هـم تـر )
ً
( پـورې تقريبـا

 په چل او فريب سره په اخالقي فساد سره بمبارت شولو . ژوند لرلو چې وروسته د شريک دوښمن لخوا

نن چې پر تاس ې باندې د امريکايي الوتکو کوم بمبارت جريان لري د هغه پر ځـای يـې مـونږ د جنسـ ي فسـاد 

په بمونو بمبارت کـړي يـو ، هغـوی چـې کلـه د دولتونـو د ظـاهري بمبـارت څخـه فـارغ شـ ي نـو زمـونږ پـه شـان 

 بمبارت کړي . به مو په جنس ي فساد سره

 مونږ د هغوی د دغه ډول شيطاني نفوذ څخه زيات تلفات وګالل خو تاس ې بايد ورڅخه ځان وساتئ .



غــــوږ شــــه ! د هغــــوی د مســــاواتو خبــــرې تــــش درواغ دي ، هغــــوی کوښــــښ کــــوي مــــونږ امريکــــايي ميرمنــــې پــــه 

و لــــــه خپــــــل شــــــهوت بــــــارونکو فلمونــــــو ، ســــــريالونو او بــــــې حجابــــــه جــــــامو پــــــه درواغــــــو خوشــــــحاله وســــــاتي ا

 مسئوليت او کورني ژوند څخه مو لرې کړي ، همداس ې هغوی غواړي ستاس ې کورنی ژوند برباد کړي .

د ښځې جسماني جاذبه بايد د بې لياقته څخه پټه وسـاتل شـ ي او دا د هغـه چـا لپـاره هديـه کـړ شـ ي چـې پـر 

 کي او عفت خوښوي .تا باندې غيرت کوي ، ستاس ې ميړونه نارينه دي ، غيرت لري ، شجاعت لري ، پا

زمــونږ نارينــه نــور پاکــدامني او عفــت نــه خوښــوي هغــوی د ملغلــرې پــر ځــای د زرق او بــرق والــه مصــنوعي 

 ډبرې خوښوي چې سوء استفاده ور څخه وکړي او بيا يې وغورځوي .

زه متوجــه شــوې يمــه چــې ځينــې مســلمانې ښــځې بــې حجــابي خوښــوي ، د خپلــو حــدودو څخــه تيــری کــوي د 

 تقليد کوي او غواړي چې د غرب د ښځو پشان ش ي . غرب د ښځو 

تاســ ې ولـــی د هغـــو ښـــځو تقليـــد وکــړئ چـــې د خپـــل تللـــي عـــزت او عفــت بانـــدې پښـــېمانه دي چـــې هـــيڅ جبـــران 

 نلري ؟ 

 تاس ې د بې عيبه اْلاس په شان ياست هغوی مه پرېږدئ چې بې قيمه ډبرې مو وګرځوي .

 وينئ ، درواغ او شيطاني دام دی .تاس ې چې د غرب په مجلو او تلويزونو کې څه 

تاس ې لپاره د امن يوازنی ځای د خپل خاوند پناګـاه ده . پـر مـا اعتمـاد وکـړئ ! مـونږ اکثـره خوشـحاله نـه يـو 

 زمونږ څخه په ميليونو د خپګان ګولی خوري .

زمـــونږ غربـــي ښـــځو مغزونـــه مينځـــل شـــوي دي او پـــه حقيقـــت کـــې پـــر مـــونږ ظلـــم شـــوی ، د مـــوډ او فيشـــن 

انې يــو چــې زمــونږ پوســت وباســ ي ، )عــزت او عفــت مــو لــيالم شــوی( د نارينــه د محبــت ګــدايي ګــرې او غالمــ

 سوالګرې يو .

 د اسالمي ذبحې )مری پرې کولو ( حکمت څه دی ؟

 سالمونه او نېکې هيلې مې ومنى

درلود يوه پوښتنه وکړه چې ولې  ثپوښتنه مې داده چې نن مو صنف کې همصنفيانو سره ګروپي بح



 .چون هغه هندو دی له ما څخه منطقي دليل غواړي  حاللوي  نمسلمانان حيوا

 مننه

 ځواب

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : د اسالمي ذبحې لپاره الندې شرطونه دي

 . ذبحه کوونکی به مسلمان يا اهل کتاب وي ، د ذبحې کولو اهليت به لري چې عقل دی -۱

 . په مری کې پرې کول او د وينې بهول ، هغه به په تيزه آله لکه چاړه او نورو ذبحه کيږي د څاروي -۲

 . د ذبحې پر مهال د هللا تعالی نوم يادول  -۳

ِفْسق  لقوله سبحانه وتعالی : ]
َ
ُه ل ْيِه َوِانَّ

َ
ِر اْسُم هللِا َعل

َ
ک
ْ
ْم ُيذ

َ
ا ل ْوا ِممَّ

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
ت
َ
 . (١٢١[ )االنعام:َوال

پر هغې باندي )عمًدا( او ’ مه خورئ تاس ي له هغې )مردارۍ( چي نه وي ياد کړاى سوى نوم د هللاژباړه: او 

 .بې شکه چي دا خوراک خامخا ګناه ده

 :فرمايي  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

ْفًرا»
ُ
ْو ظ

َ
ا ا ْن ِسنًّ

ُ
ْم َيک

َ
ْوا َما ل

ُ
ل
ُ
ک
َ
ْيِه ف

َ
ِکَر اْسُم هللِا َعل

ُ
ُم َوذ ْنَهَر الدَّ

َ
 . [٥٤٩٨]بخاري:« َما ا

ژباړه : )خورئ هغه چي ويني يې وبهوي او د هللا پاک نوم ورباندي ياد ش ي خو چي )هغه د حاللولو ش ى( 

 .نوک او غاښ نه وي 

 : په مري کې د څاروي د حاللولو او وينه بهولو حکمت

ې په دې په څاروي باندې رحم کول ځکه د مري په پرې کولو سره د هغه عصبي سيستم پرې کيږي چ -۱

 . سره تکليف کميږي

د څاروي په وينه کې ځينې زهري مواد ، جراثم او ميکروبونه وي چې د مري په پرې کولو سره د  -۲

 . څاروي ټوله وينه له بدن څخه وځي چې په دې سره غوښه پاکيږي



پاکې په الندې شکل کې ښ ي طرف ته د مردارې غوښ ي چې له زهرجنو موادو ډکه ده او چ  طرف ته د 

 . غوښ ي ميکروسکوپي تصويرونه دي

 

 

 د ښځو د ورځ ملانځنې اصلي موخه او هدف څه دی ؟

 :لومړی 

دا چې د مور د ورځې يا ښځې د ورځې ، معلم د ورځې ، کارکر د ورځې او حتى د خره د ورځې ْلانځل په 

 . اسالم کې هيڅ اصل نلري 

ُهَو »
َ
يَس فيِه ف

َ
 في أمِرنا هذا ما ل

َ
 . ( بخاری او مسلم) «َردٌّ َمن أحدث

هر چا چې په امر )دين ( زمونږ کې داس ې عمل پيدا کړ چې له هغه نه وي )په دين کې نه وي ( نو ژباړه:

 مردود دی

ارِ » ٍة في الن 
َ
لَّ َضالل

ُ
، َو ك

 
ة
َ
لَّ ِبدَعٍة َضالل

ُ
، و ك

 
ٍة ِبدَعة

َ
لَّ ُمحَدث

ُ
موِر؛ فإنَّ ك

ُ
م َو ُمحَدثاِت األ

ُ
اك  :«إي 

 (2676( ، ترمذي)4607ابوداود))

چې هر نوی ش ى بدعت دی او هر بدعت ګمراهي ده او ئ نه پرهيز وکړشويو پيدا  نوي په دين کې د ژباړه: 

 .دهرې ګمراهی انجام اور دی

دا د کفر تقليد دی چې ايماني مريضان ، د اسالم څخه نا خبره او خوبه وړي مسلمانان ورباندې ګرفتار 

 :ه جناب رسول صلی هللا عليه وسلم پخوا مونږ داس ې خبر راکړئ دیشوي دي ، په دې اړ 

لنا»
ُ
ِبعُتُموُهم. ق

َ
ِ ت
وا ُجحَر َضب 

ُ
ل
َ
و َدخ

َ
ي ل  ِبِذراٍع؛ حت 

ً
 َو ِذراعا

ً
 ِشبرا

ً
م ِشبرا

ُ
ك
َ
بل
َ
َن َمن كاَن ق

َ
ِبُعنَّ َسن

َّ
َتت
َ
: يا ل

صاري؟ قاَل  َمن؟ :َرُسوَل هللِا. الَيُهوُد َو النَّ
َ
 . ( البخاري ) «!ف

 به دوی د هغوی الره چې مخکې له تاسو ؤ )اهل کتاب ،يهود او نصارا( لويشت په لويشت او 
ً
ژباړه : حتما
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ګز په ګز تعقيب کړي تر دې چې که د کربوړې په غار ننوځي دوی به د هغوی څخه پيروي کوئ ، ومې 

 يل نو څوک دي ؟ويل: ای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : هدف مو يهود او نصار دي ؟ ويې فرما

 :دوهم 

اسالم هر ورځ او ټول عمر د مور د احترام او د هغه سره د ښه سلوک کولو او همدارنګه هره ورځ او 

 . ټول ژوند يې د ښځې سره د ښه سلوک کولو ډير ټینګار کړی دی

  : قوله تعلی
ً
 (. 8العنكبوت / ) ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا

 . د پالر او مور سره د ښه چلند په کولو سپارښت وکړژباړه : او انسان ته مو د هغه 

 
ً
َواِلَدْيِن ِإْحَسانا

ْ
َ َوِبال

َّ
 اَّلل

َّ
ْعُبُدوَن ِإال

َ
 . (83البقرة:) .. ال ت

 . ژباړه : بې له هللا د بل څه عبادت مه کوئ او له مور او پالر سره به ښېګڼه کوئ 

ِرْهُتُموُهنَّ ]
َ
ِإن ك

َ
ْعُروِف ف

َ ْ
ِثيًرا َوَعاِشُروُهنَّ ِباْل

َ
ْيًرا ك

َ
ُ ِفيِه خ

 
ْيًئا َوَيْجَعَل اَّلل

َ
 ش

ْ
َرُهوا

ْ
ك
َ
ن ت

َ
ى أ َعس َ

َ
 (۱۹النساء )  [ف

په ښه طريقه ژوند تير کړی ، بيا که هغه ستاس ى )په څه وجه ( خوښ ى   ژباړه : )) اوله هغی )ښځو( سره

و( لپاره ډيره نه وي نو کيدای ش ي چې يو ش ى ستا خوښ نه وي خو هللا جل جال له په هغه کی )ستاس

 . ((څه ښيګڼه ايښ ى وي 

أكمل اْلؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . وخياركم خياركم  : فرمايي  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

 . (۳۲۰۰، مشکاة اْلصابيح ۱۱۶۲ترمذي )  لنسائهم

 ژباړه : د ايمان په اعتبار سره ستاسو کښ ې کامل ايمان واال هغه څوک دی چه د هغه اخالق اوخوی 

 . ښه وي او تاس ى کې بهترين اوغوره هغه دی چه د خپلی ښځی سره يی سلوک ښه وي 

عجيبه دا ده چې نن هغه کسان چې کله يې والدين زاړه او له ګټې ولويږي په اصطالح د )مشرانو کور( ته 

ليږي او د ښځې نه فقط د شهوت رانی په توګه کار اخلي نن دغه کسان مونږ ته د ښځې د حقوقو خبرې 

 کوي 

 . (د ښځو د حقوقو خبرې کوي )أستغفرهللا سيستم واله (Girl friend & by friend) نن مونږ ته د

 :دريم 

 د کفري ملت هدف په خاصه توګه په اسالمي هيوادونو کې 
ً
د ښځې د نمايش ي ورځ ْلانځنې په بهانه اصال

، علمي مراکزو ( ، تجارت ،  روغتون ، دفتر ) دا دی تر څو د ښځې حجاب لرې او هغه په ټولو چارو کې

سياحت او حتى مسافرت کې د بيګانه خلکو سره مخلوطې او ګډې کړي ، تر څو د فحشاء ، بې حيايی 

او بې دينى فضا را مينځته ش ي خلک په نفساني خواهشاتو او فساد کې تر پوزې غرق کړ ش ي چې په دې 

 . لې خوښ ې حکومت پرې وکړي سره خپل غيرت او ايماني احساس له السه ورکړي او بیا د خپ



 غرب په اسالمي هيوادونو کې څه ډول اسالم غواړي ؟

غرب داس ې اسالم غواړي چې په اسالمي هيوادونو کې حکومت د دوی وي په حکومت او قضاء کې د 

د اسالمي شريعت حاکم وي د حکومت او قضاء قانون به سيکولرزم اسالمي شريعت د قانون پر ځای 

 .د بشر ساختګي قانون وي پر ځای 

خو جومات به د مسلمانان وي داس ې چې محراب به د دوی په کنترول او حاکميت کې وي نور د 

مسلمانانو په فردي اعمال ْلونځونو ، ښه ډيرو نفلونه ، روژه نيولو او حج کار نلري ځکه دغه اعمال د 

 . دوی د پاره او د دوی د حکومت د پاره ضرر نلري 

ف او نهى عن اْلنکر به يوازې د ثواب او فضيلت په بيانولو پورې منحصر وي د منکراتو امر باْلعرو 

 . بيان به نه وي 

د منکراتو او ناروا کارونو لپاره تبليغ کول لکه : د سود ، قمار لپاره علني دعوت او تبليغ کول ، د رشوت 

 و دعوت او د اسالمي شعاير لکو ته د خمسيحيت او بوديزم الحاد او سيکولرزم ، رواجول ، د فحشاء ، 

 . سپکاوی به د بيان آزادي وي 

 به تروريزم بلل کيږي .مګر د اسالم د دفاع لپاره هر ډول تبليغات 

 و ماتوفيقي اال باهلل عليه توکلت واليه انيب

 "شاکري "داعي االرض أفغان حمدهللا 

 غفره هللا ولوالديه ولجميع اْلسلمين

 خپرونه او ترتيب

 لی هللا آن الين اسالمي الرښودإقافله دعوت 
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